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 :العامة لودون مقاطعة مدارس وموظفي عائالت عزيزي 

  
 .عائلتك وألفراد لك أمان في الرسالة هذه تكون أن آمل 

  
 العام لبدء لودون مقاطعة في العامة للمدارس خطة لودون مقاطعة مدرسة مجلس وأقر أوصيت ، الماضية الليلة 

 تنفيذ ثم ومن ، محدودة استثناءات مع ، الطالب لجميع ٪ 100 بنسبة بُعد عن التعلم يوفر الذي الجديد الدراسي

 .مراحل على المخطط الهجين النموذج
  

 باستخدام ، بُعد عن المقدمة الدراسية الفصول في للمشاركة سبتمبر 8 في الدراسي العام تقريبًا الطالب جميع سيبدأ 

 مع ، الدراسية الفصول واجتماعات والمتزامنة المباشرة الدراسية الفصول إلى للوصول اإللكترونية األدوات

 يأتي لن  .LCPS تقدمها التي األخرى التعلم وأدوات اإلنترنت عبر الموارد خالل من المنظم التعلم في أيًضا المشاركة

 .الجديد الدراسي العام بداية في للتدريس المدرسية المباني إلى الطالب معظم
  

 المختلط الخيار مؤخًرا اختارت قد طالبنا من بالمائة 38 أسر أن إدراك خالل من  .خططنا أحدث من تغيير هذا 

 ، أيًضا أعتقد  .العائالت لبعض أمل خيبة يمثل هذا أن أعلم ،( بعد عن التعلم مع جنب إلى جنبًا الشخصي التعلم)

 تقدمها أن يمكن التي أمانًا وأكثرها للتعليم طريقة أفضل هو هذا أن على ، جماعي ككيان المدرسة مجلس ويوافق

LCPS والمجتمع وموظفينا طالبنا ورفاهية صحة حماية علينا يجب ، شيء كل وقبل أولً   .الدراسي العام بداية في 

 .COVID-19 جائحة خالل ممكنة طريقة بأفضل التعليمية مهمتنا تحقيق مع ، األوسع
  

 عرضة الخطط وأن ، العامة الصحة ظروف سيما ول ، الظروف إلى ستستند القرارات أن على باستمرار شددنا لقد 

 إلى األمس توصية في استندنا لقد  .عليه القائم العلمي والفهم بالفيروس معرفته عدم مدى إلى بالنظر ، للتغيير

 :الماضية الثالثة األسابيع من جديدة ورؤى معلومات
  

 من محدود لعدد الشخصي التعلم فرص توفير في بدأنا عندما الشخصي اآلمن التعلم لتحديات أكبر رؤية اكتسبنا●  

 ؛ يوليو 13 الثنين يوم اإلعاقة ذوي الطالب
 اختبارات معالجة أوقات أخرت قد ، الجنوب في وخاصة ، الوطني المستوى على الحالت في الزيادة أن علمنا لقد●  

COVID-19 ، ؛ وفعالية بأمان العمل جهود يقوض مما 

 والموظفين الطالب بعزل فيه يوصون الذي بالوقت يتعلق فيما العامة الصحة مسؤولي من إضافية معلومات●  

 الجسدي التباعد تنفيذ يتم لم ما يحدث قد الذي التعلم انقطاع مستوى توضح ، المدرسة إغالق إلى باإلضافة ، وعزلهم

 ؛  التساق من للغاية عالية بمستويات الوجه تغطية وتوصيات

 فقد ، المدرسة مستوى على الخطط على عملوا القسم عبر القسم مستوى على والمديرين المسؤولين ألن نظًرا●  

 سالمتهم على للحفاظ يومًيا والطالب التدريس هيئة وأعضاء المعلمون سيواجهها التي للتحديات أكمل فهًما اكتسبنا

 و  ؛ الشخصي التعلم ،  عالية جودة في المشاركة أثناء



 تلبية تواجه التي التحديات على الضوء المحتملة الغياب وأوراق األطفال برعاية المتعلقة الجديدة البيانات تلقي●  

 .وجه أفضل على الطالب خدمة من نتمكن حتى لدينا التوظيف احتياجات

  

 األخير عرضي في واردة الماضية الليلة بقرار تتعلق التي الجديدة العوامل من وغيرها العوامل هذه حول التفاصيل 

 .المدرسة مجلس إلى
  

 أولً   .خططنا تطوير نواصل بينما حتى ، القرار هذا عن ناشئة نراها التي الفوائد على اآلن للحظة أركز أن أريد 

 يحمي مراحل على المخطط المختلط النموذج وتنفيذ ٪100 بنسبة بُعد عن بالتعلم العام من بدًءا ، شيء كل وقبل

 الصحة احتياطات تنفيذ على LCPS قدرة تعزيز خالل من األوسع والمجتمع والموظفين الطالب صحة أفضل بشكل

 بزيادة للقسم النهج هذا يسمح  .الوجه أغطية واستخدام  الثابت الجسدي اإلبعاد ذلك في بما ، باستمرار الحاسمة العامة

 مرحلة كل ستعتمد  .الكامل التنفيذ إلى فوًرا النتقال من بدلً  ، مراحل عدة في العامة الصحة احتياطات تنفيذ نطاق

 في المتاحة األخرى والبيانات العامة الصحة ظروف إلى باإلضافة ، السابقة المرحلة تنفيذ تقييم على التدرج من جديدة

 المعالجة وقت تقليل إلمكانية الوقت من مزيدًا أيًضا النهج هذا يتيح  .ونجاًحا أمانًا أكثر توسعًا يتيح مما ، الوقت ذلك

 .التصال جهات تتبع يدعم مما ، لالختبار الحالي
  

 نظًرا ، للطالب الجودة وعالية اتساقًا أكثر تعلم خبرات أيًضا مراحل على المختلط النموذج تنفيذ سيوفر ، ثانيًا 

 نحن  .المدارس وإغالق والعزل العزل وحدات فيها تحدث قد التي المواقف بشأن تلقيناها التي اإلضافية للمعلومات

 على الهجين النموذج تنفيذ دون( للطالب التعلم لتجربة كبيًرا وتعطياًل ) احتمالية أكثر ستكون المواقف هذه أن نعلم

 الجسدي لإلبعاد بالتوجيه يتعلق فيما سيما ل ، العامة الصحة احتياطات مع التساق من المزيد تعزيز أجل من مراحل

 التدريس هيئة ألعضاء أيًضا سيسمح ، ٪100 بنسبة بُعد عن التعلم نموذج باستخدام العام من بدًءا  .الوجه وتغطية

 خالل المستفادة الدروس تطبيق ذلك في بما ، بُعد عن التعلم لنموذج التعليمية القيمة تعزيز على أكبر بشكل بالتركيز

 .الربيع فصل في بعد عن التعلم تجربة
  

 تلبية أجل من التوظيف لحتياجات LCPS تلبية احتمالية من مراحل على الهجين النموذج تنفيذ يزيد ، وأخيًرا 

 القدرة وكذلك ، للموظفين األطفال رعاية توفر بالموظفين المتعلقة المخاوف تشمل  .أفضل بشكل الطالب احتياجات

 المرتبطة المحتملة المخاطر من بدلً  وظائفهم أداء على التركيز من المعلمون يتمكن حتى آمنة بيئة توفير على

 يستقيلوا أو إجازة يأخذون المدرسة في العاملين من فقط صغيرة نسبة كانت إذا حتى  .COVID لفيروس بالتعرض

 في وظائف لشغل مؤهلين أفراد تعيين على قدرتنا يهدد قد ذلك فإن ، صحية مخاوف أو األطفال رعاية قضايا بسبب

 .المدرسة
  

 المتعلقة المعلومات ذلك في بما ، التخطيط في قدًما نمضي بينما الدراسية بالسنة تتعلق إضافية تفاصيل سنقدم 

 الحل ليس هذا أن نعلم نحن  .معينة مراحل في الشخصي التعلم في سيشاركون الذين الطالب مثل ، المراحل بتفاصيل

 في LCPS تفضيل يستمر  .للكثيرين جديدة تحديات يخلق النموذج هذا أن ونقدر ، لودون عائالت بعض تفضله الذي

 الصحة مسؤولي وتوصيات لمتطلبات ووفقًا بأمان التعلم تجارب تقديم يمكننا طالما ، ٪100 بنسبة الشخصي التعلُّم

 شكرا  .للجميع الشخصي التعلم خالل من المدارس فتح إعادة فيه يمكننا الذي اليوم إلى جميعًا نتطلع  .والولية العامة

 .لك
  

 بإخالص، 
  

 .إد ، ويليامز إريك 
 المشرف 

 


