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 14المجلد 
 ، تحية طيبة وبعد، DeKalb County School Districtالسادة/ عائالت منطقة مدارس  

 
نتمنى أن تكونوا قضيتم أسبوًعا رائعًا. ونتوجه بالشكر لكم جميعًا على تعليقاتكم ومالحظاتكم في أثناء تجهيزنا للعودة  

 من مرة أخرى للتواصل المباشر )وجًها لوجه(. ونُحيطكم علًما أن المنطقة تتبع التعليمات التي وردت 
Georgia Department of Public Health (DPH) وGeorgia Department of Education   

 . ونتيجةً لبيانات االتجاهات التي وردت من DeKalb County Board of Healthو
DeKalb County Board of Health  من مواطني مقاطعة   100,000يوًما لكل  14على مدى متوسط

DeKalb وجًها لوجه( عندما يكون ، نحن نستعد لالنتقال بالمنطقة إلى المرحلة الثانية من خطة التواصل المباشر(
عن األرقام وتُحدث   The Georgia Department of Public Healthذلك ممكنًا. )إخالء المسؤولية:  تُبلغ 

 البيانات عند استالم معلومات جديدة(.
 

م  اعتباًرا من اليوم. وسيظل هذا المتوسط تحت المراقبة يوميًا ألننا قررنا أن نسترشد بالعلو 103المتوسط هو 
 لدى منطقة مدارس  COVID-19والبيانات المتاحة لنا. وتواصل فرقة عمل إعادة االنفتاح في ظل 

DeKalb County School District (DCSD COVID-19 Re-Opening Task Force)  مراقبة
فين  االتجاهات وإجراء التعديالت حسبما يتطلب األمر لضمان سالمة جميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والُموظ

 وعافيتهم.
 

 منذ آخر تعامل بيننا، قد قابلنا مجموعات المعلمين واآلباء االستشارية في منطقة مدارس  
DeKalb County School District  وعديد من مديري المدارس لسماع تعليقاتهم ووجهات نظرهم. وتُدرك

وجهات نظر مختلفة فيما يخص العودة المنطقة ما يحمله أولياء األمور المعنيين وأصحاب المصلحة في المجتمع من 
مرة أخرى إلى التعليم المباشر )وجًها إلى وجه(. وبينما ندرك أن هناك أولياء أمور يرغبون في فتح المدارس مرة  

أخرى فوًرا، فإنه يجب علينا أن نتذكر أن علينا تحقيق التوازن بين شواغل جميع أصحاب المصلحة في المجتمع 
 س مرة أخرى بشكل آمن في إطار نهج تدريجي.لكي نُعيد فتح المدار

 
  DeKalb County School Districtالتابعة لمنطقة مدارس  19-تلتقي مجموعة خبراء كوفيد

(DCSD COVID-19 Think Tank)   يوميًا وهم مستمرون في تقييم ما نحتاجه لكي نضمن أمن فصولنا
 ية لكل أصحاب المصلحة في منطقة مدارس الدراسية ومرافقنا وحافالتنا ولنضمن امتالكنا بيئة صح

.DeKalb County School District   وتظل حماية سالمة طالبنا وُمعلمينا وموظفينا هي األولوية القصوى
 للمنطقة في غضون الجائحة الجارية.

 
 الموظفون

 التابعة لمنطقة مدارس    19-أكتوبر، ستُقدم مجموعة خبراء كوفيد  19في يوم 
DeKalb County School District (DCSD COVID-19 Think Tank)    خطة ُمحدثة إلى

DeKalb County Board of Education   فيما يخص جدولنا الزمني. ونحن مستمرون في تحسين خطتنا
الخاصة بالتعليم المباشر، معتمدين في ذلك على التعليقات والمالحظات التي تردنا من أولياء األمور والمعلمين 

 لحة اآلخرين في المجتمع.وأصحاب المص
 

 الطالب
قبل    2وكما ناقشنا في آخر تحديث األسبوع الماضي، سيستمر الطالب في التعلم في بيئة تعليم عن بعد في المرحلة 

، يمكن لولي األمر/ الوصي االختيار ما بين التعلم الهجين أو التعلم عن  3.  أما في المرحلة  3االنتقال إلى المرحلة 
أكتوبر لكي يختار أولياء األمور/األوصياء   9( يوم Intent to Return Formاستمارة نية العودة )بُعد. ُوزعت 

الخيار الذي يفضلونه لكل طفل.  وستعطي ردود أولياء األمور فرصةً للمدارس المحلية لتنظيم الطالب في 
في أثناء التعلم الهجين، كما مجموعات صغيرة للمحافظة على متطلبات التباعد االجتماعي في الفصول الدراسية 

 . 3ستسمح لهم بوضع خطة للطالب الذين سيستمرون في التعلم عن بعد من المنزل عندما تبدأ المرحلة 
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 https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuFالرابط:  
 

 وفيما يلي نماذج التعلم التي ينبغي النظر فيها:
 

 )مزيج من التعلم المباشر والتعلم عن بُعد(: نموذج التعلم الهجين
 
صمم هذا النموذج للعائالت التي تشعر بالراحة في إعادة أوالدها إلى التعلم المباشر في ظل بيئة مدرسية تخلط بين 

التعلم المباشر وجًها لوجه والتعلم عن بُعد. وفي هذا النموذج، ستتاح للطالب فرصة التفاعل المباشر مع معلميهم 
زمالئهم بأمان. وننوه أنه يجوز للعائالت اللجوء إلى نموذج التعلم عن بُعد في أي وقت بإكمالهم استمارة تغيير نية و

 ( في المدرسة المحلية. Change of Intent to Return Formالعودة )
 

رط على الطالب وسيشترط على الطالب والموظفين في هذا النموذج ارتداء أغطية الوجه أو األقنعة. كما سيشت
 إحضار أجهزتهم اإللكترونية التي أعطتها لهم المنطقة أو أجهزتهم الشخصية إلى المدرسة. 

 
 نموذج التعلم عن بُعد:

 
صمم نموذج التعلم عن بعد للعائالت التي ال تشعر بالراحة اتجاه عودة أوالدهم إلى المدارس في بيئة تعليم مباشر  

الحالي.  سيستمر الطالب في هذا النموذج بالتعلم من المنزل في نموذج افتراضي ستقدمه  وجًها لوجه في الوقت 
المدرسة عبر اإلنترنت. وسيُسمح للعائالت باالنتقال إلى نموذج التعلم المباشر الحالي في كل فاصل زمني تقييمي 

( في المدرسة  Change of Intent to Return Formأسبوع بإكمال استمارة تغيير نية العودة )  4.5مدته 
 المحلية. 

 
أكتوبر  23( قبل حلول Intent to Return Formونحث جميع العائالت على إكمال استمارة نية العودة )

.  قبل إكمال االستمارة، يُرجى الحصول على رقم تعريف الطالب )رقم الحصول على الغذاء أو رقم تسجيل  2020
يك رقم تعريف الطالب الخاص بطفلك، يُرجى زيارة بوابة أولياء ( إذا لم يكن لدChromebookالدخول في 

 ( والتحقق من آخر تقرير مرحلي للطفل أو التواصل مع ُمعلم طفلك. Parent Portalاألمور )
 

ويمثل تجهيز الدارسين وعائالتهم للمرحلة التالية من خطتنا إلعادة فتح المدارس إحدى أهم أولوياتنا. ونحن 
مستمرون في تزويدكم بتحديث دوري بشأن خطة إعادة فتح المدارس عبر هذه النشرة اإلخبارية والصفحة  

درسة اإللكترونية وساع المدارس ومواقع الم DeKalb County School Districtاإللكترونية لمنطقة مدارس 
 ومنصات وسائل التواصل االجتماعي )فيسبوك وتويتر وإنستجرام(.

 
 في هذا الصدد 

 
في زيارة ميدانية.  1التي تشغل وظيفة مشرف عام اإلقليم  Melanie Pearchلقد سعدت باالنضمام إلى السيدة/ 

 االبتدائية ومدرسة   Ashford Parkالمشرفة اإلقليمية في مدرسة   Pearchتجولنا أنا والسيدة/ 
Doraville United   االبتدائية ومدرسةChamblee   الثانوية. تهانينا لكل من مدرسةKittredge Magnet  

االبتدائية ألنهم أصبحوا من مدارس الشريط األزرق. كان من المذهل أيًضا أن نرى أن   Austinاالبتدائية ومدرسة 
Cross Keys عدد الطالب وعديد من مديري المدارس المتمرسين في هذه المجموعة الذين   قد شاهدت نمًوا في

 مدرسة  مدير  Cedric Anthonyيكرسون أنفسهم للمدارس التي يعملون بها. وهنا نستشهد بقول السيد/ 
Sequoyah Middle ".نزرع بذوًرا تخرج منها أشجاًرا تمنحنا ظاًل في المستقبل قد ال نستظل به أبًدا" : 

 
جه بالشكر إلى األسر العديدة التي تقتطع من وقتها لكي تتواصل معي وتطرح األسئلة التي تراودها أو تشارك  ونتو

تعليقاتها الثمينة. وسعيًا لضمان تلقي جميع الجهات ردوًدا منكم، نرجو منكم توجيه أسئلتكم وتعليقاتكم إلى مشرفكم  
 ي فترة عصيبة لكثير من عائالت منطقة مدارس  اإلقليمي ومديري المدارس. نحن نعلم أن هذه الفترة ه
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DeKalb County School District  ولهذا وفي أثناء مضينا في هذا العام الدراسي المتغير، أريد أن أؤكد .
 على التزامنا الراسخ في المحافظة على سالمة الدارسين وتفوقهم األكاديمي. 

 
 أكبر مشجعيكم، 

 
Cheryl Watson-Harris 


