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یونیو، 1جیدة. مع انقضاء عطلة نھایة األسبوع الخاصة بیوم الذكرى واقتراب یوم صحةوأحبائكم في أمان وبأتمنى أن تكونوا أنتم 
فإننا نجري اآلن االستطالعات الخاصة بالعام الدراسي. ومن دون شك، لم یكن لھذا العام الدراسي مثیل من قبل. لقد مضى حوالي ثالثة 

خطة إعادة مؤخراً . ومع إعالن الحاكم19-اآلثار المتعلقة بكوفیدأشھر منذ إغالق المدارس عبر والیة ماساتشوستس والزلنا نشعر ب
عدة أشھر.الحیاة الطبیعیة" یبدو أن أمامھا"لـ قتح تدریجیة بالنسبة للوالیة، فإن العودة 

في مباني مدارسنا منذ منتصف شھر مارس، فإن فعلیاً ومن المنظور الخاص بالمدرسة، وبالرغم من عدم استطاعتنا أن نتواجد
 ً المعلمین، المدیرین، المدربین، المشرفین االجتماعیین، موظفي الدعم، العمال بالكافتریا وشركاء المجتمع التابعین لنا قد تعاونوا معا

یعملون دون الذینا المدرسي بأكملھ ا. وال یمكن أن أكون أكثر فخراً من مجتمعنلتقدیم خدمات أساسیة وخلق سبل جدیدة لتثقیف طالبن
.ھذهانقطاع لتحقیق االستفادة القصوى من مجموعة الظروف الفریدة

أن نقوم بین الحین واآلخر یونیو. من المھم15، 2020-2019وللتذكیر، یعد یوم االثنین ھو الیوم األخیر من العام الدراسي 
لتعلیم عن بعد وبأننا أمام نھایة ثابتة لھذا العام الدراسي. بالتعلیمات الخاصة لما یتعلقفیباالستمرار في القوة والحماس اللذان بدأنا بھما

Lowellسوف تقوم مدرسة طفلكم بالتواصل معكم بخصوص الموعد الذي من خاللھ تستطیعون إرجاع أي أجھزة خاصة بـ  Public
Schoolsالمدرسة.لقات قد قام بتركھا في استرداد أي متعتم اقتراضھا وبخصوص الوقت الذي یستطیع من خاللھ طفلكم

"قانون تعلیم األفراد المعاقین" IDEAأثناء فصل الصیف، إننا مستعدون لتقدیم مجموعة شاملة من البرامج الصیفیة. یتضمن ذلك مخیم 
STEAMفرص عملیة، تفاعلیة بالنسبة لطالب المدارس اإلعدادیة والثانویة الستكشاف موضوعات في مجال –الشھیر خاصتنا 

عن بعد. بالرغم من (العلوم، التكنولوجیا، الھندسة، الفنون والریاضیات). في الوقت الحالي إننا نخطط إلجراء جمیع البرامج الصیفیة
فصل الصیف انتظاراً الستالم توجیھات من خصي ألجواء المدرسة في وقت الحق من ذلك، ھناك احتمالیة إلجراء انتقال محدود ش
یونیو، والمزید من المعلومات ھنا: 1بدًء من IDEAالوالیة. یمكن الوصول إلى التسجیل لمخیم 

https://www.lowell.k12.ma.us/ideacamp.على الموقع االلكتروني المقدمة العثور على الخدمات الصیفیة األخرى یمكن
https://www.lowell.k12.ma.us/summerprogramsللمنطقة التعلیمیة: 

وكما ھو المعتاد في كل عام، سوف تستمر خدمات الوجبات طوال فصل الصیف وسوف نقوم بإخطاركم فور إعداد المواقع وأوقات 
وتحدیدھا.الخدمات 

إنني أدرك أن كل فرد یتسائل بشأن كیف سیبدو العام الدراسي القادم وإذا كنا سنستطیع العودة إلى مباني المدارس خاصتنا. ال یمكن 
ن یحل محل التفاعالت الیومیة المباشرة التي تحدث بین المعلمین والطالب في البیئة المدرسیة التقلیدیة، ونحن ال نرغب بشيء لشيء أ

ومع ذلك، وبینما أصبحنا جمیعاً الدراسة في شھر سبتمبر. أكثر من رجوع الطالب إلى الفصل الدراسي مع معلمیھم في الیوم األول من 
وتالشي المخاطر الصحیة لمجتمعنا.19-فقط فعل ذلك في حالة استمرار تحسن الظروف المتعلقة بكوفیدفیمكنناعلى وعي تام، 

وبینما نقوم بانتظار توجیھات إضافیة من مكتب الحاكم وموظفي الصحة التابعین للوالیة بخصوص الخریف، فإننا نقوم بالمشاركة في 
ح المدارس في شھر سبتمبر حتى نكون مستعدین بصورة كاملة لتزوید طالبنا عملیة تخطیطیة والتي تدرس خیارات متعددة الفتتا

ھناك احتمالیة إلجراء –بأفضل بیئة تعلیمیة ممكنة في أي تصور صحي عام. أوالً، بناًء على ما سیحدث على مدار فصل الصیف 
بناًء –قد نجد أنفسنا مضطرین لتصور أقل تفضیالً مع وضع وتنفیذ معاییر سالمة إضافیة. ثانیاً، افتتاح للمدارس شامل داخل المباني 

وھو الحاجة لتطبیق خیار شامل للتعلیم عن بعد، مع التحسین –بین التوقیت الحالي وشھر سبتمبر ما على البیانات الصحیة الناشئة 



واإلثراء على ما تم تنفیذه على مدار األشھر العدیدة السابقة. وتصور ثالث محتمل وھو منھاج مختلط یتضمن مزیج من التواجد بالحرم 
المدرسي والتعلیم عن بعد، والذي قد یتیح لنا المحافظة على التباعد االجتماعي من خالل أحجام حصص صغیرة وجداول متعاقبة. مع 

ولكل االحتماالت ھو أفضل مسار للمضي قدماً بالنسبة فإن التخطیط لكل احتمال من تلك االحتماالت وامل المجھولة، بقاء العدید من الع
.19-لجمیع مدارسنا لنكون على أتم استعداد في بدایة العام الدراسي بصرف النظر عن وضع فیروس كوفید

غالق الغیر مفھوم، ولم یكن ألي منا أن یتوقع أبداً ما نحن فیھ اآلن. فقد كانت ھذه بدایة ھذا اإلوكمنطقة تعلیمیة، فقد تعلمنا الكثیر منذ 
لھذا العام الدارسي، ولكنني أود أن أشكر جمیع العائالت، المعلمین، المدیرین والموظفین خاصتنا ممن قاموا بكل تأكید تحدیاً كبیراً النھایة 

نستطیع إیصال الخدمات الھامة لجمیع طالبنا وضمان أن جمیع أطفالنا قد حصلوا على جمیعاً بلعب دور ھام في التأكد من أننا الزلنا 
فرص تعلیمیة قیمة ومجزیة من المنزل. إنني أعرب عن تقدیري الحقیقي لكم جمیعاً الذین قاموا بالتواصل لمشاركة أفكار، تقدیم آراء 

باجتیاز ھذه األوضاع المجھولة في تعاون وبشكل جماعي.حیث قمناعظیمة الفائدة مساھمتكممرجعیة وطرح أسئلة. لقد كانت 

إنني أدرك أن الجزء المجھول المتبقي بخصوص العام الدراسي القادم یمكن أن یضاعف من القدر الھائل من التوتر والقلق الذي تشعر 
فرد بالمستجدات وبأكبر قدر ممكن من بھ العائالت بالفعل نتیجة لھذا الوباء المتفشي. برجاء معرفة أننا سوف نواصل إخطار كل 

Lowellالتفاصیل فور إتاحتھا. في الوقت الراھن، یجب أن تشعروا بثقة كاملة أن  Public Schools تخطط ألي تصور محتمل
وستكون على استعداد لتزوید أطفالنا بالتجارب التعلیمیة عالیة الجودة التي تتوقعھا والتي یستحقھا أطفالنا مع التأكد أیضاً من بقاء 

مجتمعنا بأكملھ في صحة وأمان في الوقت الحالي وفي المستقبل.
" واحدة.Lowellبعض كمنطقة تعلیمیة واحدة، مجتمع واحد، مدینة "سوف نواصل المضي قدماً سویاً مع تقدیم الدعم لبعضنا ال

مع خالص الشكر والتقدیر،

Dr. Joel D. Boyd
المشرف العام على المدارس


