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Lowell(لویل العامة سمداراتي ألفراد مجتمعتحی Public Schools(،

مع بدء عطلة الشتاء في ختام الیوم الدراسي یوم األربعاء ، أردت .ھذهاألعیادفترة اقترابفين وكذلك امبأمعائلتكأنتم وھذه الرسالة وتصلكمآمل أن 
وكیف نواصل مراقبة تلك البیانات ونحن ننظر في التواریخ المحتملة الستئناف COVID-19بالنسبة لأن أطلعكم على تحدیث حول البیانات المحلیة

.لحضوريالتعلم ا

ھنا في COVID-19بیانات . ویظھر التقریر األخیر أن COVID-19الئحة مجتمعیة بالتحدیثات المتعلقة بیس الكومنولث كل یوم خمالوالیة/صدر ت
Lowell- وعبرMassachusetts- من السكان إلى 100,000. وارتفع متوسط عدد الحاالت الیومیة لكل الغیر مرغوب بھال تزال تتجھ في االتجاه

في المائة. ویتجاوز كال ھذین الرقمین 12.33) إلى Lowellوارتفع "معدل اإلیجابیة في المائة" (النسبة المئویة لالختبارات اإلیجابیة ھنا في 134.4
في وضع شدید الخطورة. وعلى سبیل المقارنة، في منتصف أكتوبر، كان متوسط wellLoالكومنولث إلى حد كبیر لیُوضع المحددة من الوالیة/عتبة ال

في المائة. في منتصف نوفمبر، كان متوسط معدل 3.29تبلغفي المائةت نسبة االختبارات اإلیجابیة وكانLowell16.4فيالیومیةتمعدل الحاال
.٪45.6ومعدل اإلیجابیة في المئة كان 42.1الیومیة الحاالت

2021ینایر 4یوم االثنین الشتویةتستأنف المدرسة بعد العطلة عندما یجب أن تكون صحة وسالمة طالبنا وموظفینا في طلیعة كل قرار نتخذه ، لذلك 
العامة في التعلم عن بعد.Lowell، سیستمر جمیع طالب مدارس 

شریطة أن ،الحضوريفي اللیلة الماضیة، وبعد التشاور مع مجلس الصحة، حددت اللجنة المدرسیة التواریخ المستھدفة التالیة إلعادة الطالب إلى التعلم 
من اآلن إلى ذلك الحین:COVID-19تتحسن بیانات 

1 دینالالحضوريالذین كانوا یشاركون سابقًا في نموذج التعلم الى حد كبیر المنفصلة برامج التعلیم الخاص الطالب في-فبرایر
1 ھذا العامبشكل حضوري، ولكن تم خدمتھم في السابق الى حد كبیر الطالب، الذین لیسوا في برنامج تعلیمي خاص منفصل -مارس

عادة فتح مدرستنا إلتنا األساسیةالدراسي كجزء من خط
1 ي بدایة ھذا العام فالحضوريلدینا لیشمل طالبًا إضافیین بخالف أولئك الذین تم تعیینھم في التعلم ضوريالحتوسیع نموذج التعلم -أبریل

الدراسي

والتشاور مع مجلس الصحة. وسوف نكون على یقین من أن COVID-19سنواصل مراجعة بیانات بل غیر قابلة للتغییروأثابتة لیستھذه التواریخ 
، إال أننا سنواصل تقدیم 2021على الرغم من أننا لن نعود إلى الفصول الدراسیة لبدء عام ونحن ننظر في خطة التعلم في المستقبل.نقدم لكم أي تحدیثات 

تجربة تعلیمیة آمنة وذات مغزى لطالبنا.

االجتماعي، التباعدوھذا یشمل .COVID-19كما ھو الحال دائما، یرجى تذكر االستمرار في اتباع بروتوكوالت السالمة التي تخفف من انتشار 
الطعام والمشروبات أو األواني. كلما تمكنا من تحسین أعداد مشاركة، وغسل الیدین، وعدم التجمع في مجموعات كبیرة، وعدم الواقيقناعالوارتداء 

COVID-19 ھنا فيLowell.كلما كان بإمكاننا أن نستعید الطالب إلى مباني مدرستنا ،

ذي لم یسبق الحلون بھ من صبر ومرونة وشراكتكم طوال ھذا الوقتتھذه السنة عصیبة ألسباب عدیدة مختلفة، لذلك فإنني ممتن إلى األبد لما تلقد كانت 
.مثلھ

لكم سنة جدیدة سعیدة وصحیة،أتمنى

Dr. Joel D. Boyd
المشرف على المدارس


