تغيير هام لسياسة إغالق المدرسة
 14ديسمبر2020 ,
تحياتنا لعائالت الطالب في مدارس لويل العامة(,)Lowell Public Schools
مع بعض الطقس الشتوي كما أشارت توقعات النشرة الجوية في وقت الحق من هذا األسبوع ،أردنا التواصل مع مجتمعنا في
مدارس لويل العامة( )LPSومشاركة التغييرات في سياسة إغالق المدارس لهذا العام الدراسي معكم.
في الماضي ،إذا كان هناك طقس قاسي/غير مستقر ،كان لدينا خيارات إما تأخير بدء اليوم الدراسي ،أو إغالق المدرسة
مؤخرا على إضافة خيار ثالث يقضي بـ "يوم التعلم الكامل عن بعد"
ووجود "يوم ثلوج( .")snow dayوافقت لجنة المدرسة
ً
إلى السياسة الحالية حتى  30يونيو .2021
هذا الخيار الجديد يعطينا مرونة إضافية .بدال من وجود يوم الثلوج التقليدي إذا تم إغالق المباني لدينا بسبب الطقس الشتوي،
ونحن اآلن قادرون على الحصول على يوم دراسي عن بعد من شأنه أن يحسب في العدد المطلوب من أيام التعلم.
اتخاذ هكذا قرار بأن يكون يوم التعلم كامال عن بعد من شأنه أن يؤثر على جميع الطالب ،بغض النظر عما إذا كانوا يذهبون
بانتظام إلى المدرسة حضوريا أو عن بعد .وسيتم إغالق المباني المدرسية في أيام التعلم عن بعد الكاملة ،وسيتم التعلم من
المنزل لجميع الطالب .سيقوم موظفو المدرسة بتزويد الطالب بمزيد من المعلومات حول توقعات التعلم ليوم كامل للتعلم عن
بعد بسبب الطقس القاسي.
عندما يتم إغالق المباني المدرسية بسبب الطقس القاسي  ،بما في ذلك أيام التعلم عن بعد الكاملة  ،سيتم إغالق مواقع استالم
الوجبات والذهاب بها .ومع ذلك ،في حال يمكننا توقع عاصفة محتملة ،سيتمكن الطالب من الحصول على وجبات إضافية في
مواقع الوجبات في اليوم السابق .سنشارك التحديثات بهذا الشأن مع العائالت في وق ٍ
ت ُمسبق.
سنعلن عن يوم كامل للتعلم عن بعد  ،ال مدرسة  ،أو تأخير في افتتاح المدرسة عبر مكالمة هاتفية  ،والبريد اإللكتروني ،
وموقع مدارس لويل العامة( )LPSووسائل التواصل االجتماعي التابعة لمدارس لويل العامة( .)LPSكما أننا سنشارك هذه
األخبار مع محطات التلفزيون واإلذاعة المحلية.
شكرا ً لكم على دعمكم المستمر وشراكتكم طوال هذا العام الدراسي.

