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Lowell(العامة لویل مدارس الطالب فيعائالتأعزائي Public Schools(،

من طالبنا یشاركون في التعلم عن بعد ٪97أكتوبر، 19منذ الجمیع آمنین وبصحة جیدة خالل ھذه األوقات الصعبة.بكونھذه الرسالة تصلكمآمل أن 
الطالب في فصولنا التعلیمیة الخاصة المنفصلة وفي الوقت نفسھ، استمرت نسبة صغیرة من .Lowellھنا في COVID-19بسبب ارتفاع معدالت 

ذه ومن خالل ھمنذ الیوم األول من المدرسة.المباني المدرسیةداخل الحضوريیار المشاركة في التعلیم الشخصيإلى حد كبیر في الحصول على خ
ة وما المتخصصة العالیبسبب احتیاجاتھم المباني المدرسیةداخل ضعفاً األزمة الصحیة غیر المسبوقة، قمنا بإعطاء األولویة لوجود طالبنا األكثر

الخدمات والتعلیمات التي یتلقونھا كل یوم.یتصل بذلك من مستوى

ـنحن ال نزال واثقین في مستوى سالمة مباني مدرستنا مع البروتوكوالت الصارمة المعمول بھا، ولكن االنتشار على مستوى المجتمع المحلي ل
COVID-19- من سكان 100,000حالة لكل 100الذي ارتفع إلى أكثر منLowell سیظل لھ تأثیر متزاید األھمیة والذي –في األسبوع الماضي

وبالوتیرة الحالیة، فإن معدل انتقال المرض على نطاق المجتمع المحلي من .حجر الصحيوالللفایروسبسبب التعرضالءعلى توافر الموظفین والبد
COVID-19 ول الدراسیة لفصفي االحجر الصحي بللقیامونضطرأننا مبلة حیث في األیام المقالتعلیمیة الحضوریةسیضر حتما باستدامة برامجنا

(والتي قد تاليفي الیوم اللتعلم عن بعداالنتقال لبوجوباللیل في إخباركملتجنبوھكذا، لتزوید األسر بأكبر قدر ممكن من اإلشعار والمدارس الفردیة.
تتحول إلى سالمدرسیةالمبانيداخللتعلیم الخاص المنفصلة بشكل كبیر الموجودة حالیًا فإن جمیع برامج ایستلزمھا بروتوكول الحجر الصحي لدینا)، 

عطلة الشتاء، بما في ذلك:السابق لالتعلم عن بعد خالل األسبوع الجزئي 

دیسمبر 21االثنین, 
دیسمبر 22الثالثاء, 
دیسمبر 23األربعاء, 

دیسمبر، ونخطط إلعادة ھؤالء الطالب إلى 18إلى 14في األسبوع القادم من بشكل حضوري سیواصل ھؤالء الطالب االلتحاق بالمدارس شخصیاً 
ینایر.4في أقرب وقت ممكن بعد انتھاء عطلة الشتاء، على أن یعود الیوم األول إلى المدرسة حالیاً یوم االثنین الحضوريالتعلیم الشخصي

التخطیط بن نقدر تأثیر ھذه القرارات الصعبة على الطالب واألسر، لذلك تھدف ھذه الرسالة إلى تقدیم أكبر قدر ممكن من اإلشعار للسماح للعائالت نح
ن بعد.التي ستجري عالمذكورة أعاله)3الثالثة (المدرسیة لھذه األیام 

فسوف نواصل تنفیذ خطتنا الحالیة للتعلم عن بعد حتى إشعار آخر. ونحن نخطط لتقدیم آخر أما بالنسبة لبقیة طالبنا الذین یحضرون المدرسة عن بعد، 
المستجدات لألسر قبل عطلة الشتاء.

ونحن نعمل على الحفاظ على سالمة طالبنا، األسر، والموظفین خالل ھذه التي تبدونھاوالمرونةمعنا أشكركم مرة أخرى على استمراركم في الشراكة 
.مستقرةغیر الالصعبة واألوقات 

,اخالصبكل 

Dr. Joel D. Boyd
المشرف على المدارس


