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 ، (Lowell Public Schools, أهالي طالب, وموظفي مدارس لويل العامة)طالب أعزائي
 

 هنا في COVID-19 في بيانات التوجهاتأن أحدث  كمبخير وبصحة جيدة. يسعدني أن أبلغ وأنتم هذه الرسالة متصلكأتمنى أن 

Lowell   د عطلة بع الحضوريتشير إلى أنه يمكننا تحقيق هدفنا المتمثل في إعادة مجموعتنا األولى من الطالب إلى التعليم

 .فبراير

 

م الذين كانوا يشاركون سابقًا في نموذج التعلو - ة إلى حد كبيرمنفصلالخاصة التعليم ال إلعادة الطالب في برامجلذلك ، نخطط 

 فبراير. 22بدًءا من يوم االثنين ،  لحضوري الى المدرسةا
 

هؤالء الطالب ،  -مارس  1، نحن أيًضا على الطريق الصحيح لعودة مجموعتنا الثانية من الطالب يوم االثنين ،  كذلك األمر

امجنا كجزء من برن وذلكيًا هذا العام الدراسي حضور عملوامنفصل ، ولكنهم سبق أن الخاص التعليم الالذين ليسوا في برنامج 

 .خطة إعادة فتح المدرسةلاألصلي 

 

. يُظهر تقرير هذا COVID-19 ضد المجتمعية المعلوماتلوحة  (Commonwealth) كل يوم خميس ، يطلق الكومنولث

 100.000لكل  63.2في التحسن. بلغ متوسط عدد الحاالت اليومية  Lowellهنا في  COVID-19األسبوع استمرار معدالت 

قبل أسبوعين ، وأقل بكثير من متوسط معدل اإلصابة  87.0األسبوع الماضي ، و  72.5انخفاًضا من  مسجال ساكن اآلن  ،

مئوية" )النسبة المئوية لالختبارات في منتصف ديسمبر. وفي الوقت نفسه ، فإن "معدل اإليجابية ال 134.4اليومي البالغ 

قبل أسبوعين ، وأقل بكثير  10.15واألسبوع الماضي ،  8.37من  اانخفاضمسجال ،  7.10( هو اآلن Lowellاإليجابية هنا في 

 في منتصف ديسمبر.النسبة المسجلة  وهي 12.33 من

 

مارس معلومات إضافية من مدارسهم.  1فبراير أو  22إما في  الحضوريستتلقى عائالت الطالب المقرر عودتهم إلى التعليم 

 من مايةوالحمزيد من المعلومات حول النقل ، ب ستزودنا التي التعليمية سنقوم أيًضا بالتواصل األسبوع المقبل مع المنطقة

19-COVID  الجماعيختبار اال، واستخدام (pool testing)  19الخاص ب-COVID  الواليةالذي ترعاه. 

 

ا في أي وقت من هذا العام الدراسي ، فالرجاء تخصيص بضع دقائق و حضوريً  المدرسة مذلك ، إذا لم يحضر طفلكفي غضون 

الحقًا هذا العام الدراسي. ال  حضوريوجد ، باحتمالية مشاركة طفلك في التعلم ال ، إن ملقياس مدى اهتمامك االستبيان هذا ملء

ك الذين تم أولئ ليشمل ليس فقطللطالب اإلضافيين  حضورييزال األول من أبريل هو الموعد المستهدف لتوسيع نطاق التعلم ال

 في بداية هذا العام الدراسي. حضوريلتعلم الل تعيينهم
 

في  سةالمدرطوال هذه األزمة الصحية غير المسبوقة ونتطلع إلى الترحيب بالطالب في  مومرونتك ملشراكتكما زلنا شاكرين 

 .المستقبل القريب
 

 بإخالص،

 
                                                                                                                             Dr. Joel D. Boyd   

 المشرف على المدارس

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnEtTJxu29t2_ULLZ2G_gXtVSLWho70vExhyJN8s0_AXvr6Q/viewform

