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الجزء السادس عشر
السادة أسرة  ،DeKalb County School Districtتحية طيبة وبعد،
أرجو أن تستمتعوا بأسبوع منتج .في حين يستمر فيروس كورونا في التأثير على حياة أفراد مجتمعنا،
ال يزال التزامنا تجاه صحة وسالمة طالبنا وموظفينا يحتل أولوية قصوى.
كما كنت شاركت على مدار األسابيع القليلة الماضية ،ال تزال خطتنا إلعادة االفتتاح مستمرة دون
تغيير .كما سمح لنا نهجنا القائم على البيانات إلعادة افتتاح المدارس بعدم افتتاح المدارس وإغالقها،
عرض مجتمعنا لمزيد من عدم إمكانية التنبؤ أثناء تلك الجائحة .ومن األهمية بمكان خالل هذا
مما ّ
الوقت الصعب أن يستمر طالبنا في التركيز على التعلم حتى نتمكن من العودة بأمان إلى التدريس
وج ًها لوجه .ومع تركيز طالبنا على النجاح الدراسي ،يعمل قادة دائرتنا بجد لالستعداد إلعادة افتتاح
المدارس بما يشمل االستعداد لحاالت الطوارئ والنقل وبروتوكوالت السالمة وغير ذلك .الرجاء
المتابعة لزيارة موقع ويب إعادة االفتتاح لالطالع على التحديثات على
./https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening
ال تزال مستويات االنتشار المجتمعي آخذة في االرتفاع فوق معيار "االنتشار الكبير" المتمثل في
 100حالة لكل  100000مقيم لمدة أسبوعين وفقًا لحسابات إدارة جورجيا للصحة العامة
( .)GDPHوالرقم الذي أعلنت عنه  GDPHلمقاطعة ديكالب اليوم هو  198حالة .لمتابعة
مستويات االنتشار في مقاطعة ديكالب باستمرار ،يرجى المتابعة لزيارة:
 .https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-reportيثير االرتفاع في هذه
األعداد قلقًا بالغًا ونريد أن نتأكد من وعي أسرنا وموظفينا ببعض الحقائق الهامة وفقًا لمركز مكافحة
األمراض والوقاية منها (.)CDC
حقائق حول فيروس كورونا 2019
•

•

يمكن أن تؤدي األمراض إلى إصابة أي شخص بغض النظر عن عرقه أو إثنيته.
 oقد يؤدي الخوف والقلق بشأن فيروس كورونا إلى تجنب اآلخرين أو رفضهم حتى لو
خطرا النتشار الفيروس.
لم يمثلوا
ً
ضا شديدًا من
بالنسبة لمعظم األشخاص ،يُعتقد بأن الخطر المباشر بأن يمرض الشخص مر ً
ضا.
الفيروس المسبب لكوفيد  19منخف ً
 oقد تزداد خطر إصابة البعض بمضاعفات أكثر خطورة من كوفيد  19ويجب عليهم
أخذ تدابير لحماية أنفسهم.
خطرا لعدوى
 oال يمثل الشخص الذي أكمل الحجر الصحي أو تم إخراجه من العزل
ً
أشخاص آخرين.
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•

هناك أمور بسيطة يمكنك القيام بها للحفاظ على صحتك وصحة اآلخرين.
كثيرا بالماء والصابون لمدة ال تقل عن  20دقيقة ،خاصةً بعد التمخط أو
 oغسل اليدين
ً
السعال أو العطاس أو عند الذهاب إلى الح ّمام وقبل تناول الطعام أو تحضير الطعام.
 oتجنب لمس العينين واألنف والفم بيدين غير مغسولتين.
 oالبقاء بالمنزل عند اإلصابة بمرض.
 oتغطية السعال أو العطاس بمنديل ،ثم رمي المنديل في سلة المهمالت.

يرجى تذكر هذه الحقائق ونحن نمر هذه الجائحة.
يوم في الحياة
بينما نتابع االستعداد إلعادة افتتاح المدارس ،حظى بعض أعضاء المكتب وأعضاء المجلس الكبار
بفرصة زيارة ثالث مدارس تابعة لدائرة  DCSDللوقوف على خطة العودة إلى المدرسة أثناء جولة
"يوم في الحياة" خالل األسبوع الماضي .وقد سمحت الدولة ألعضاء المكتب بمراقبة استيعاب
بروتوكوالت/ممارسات المدرسة ،والطالب في الصفوف الدراسية ،وانتقاالت الطالب ،والغداء،
شكرا لموظفي مدرسة  Canby Lane Elementary Schoolو Chapel Hill
واالنصراف.
ً
 Middle Schoolو Tucker High Schoolعلى جعل هذه الجولة ممكنة.
أسبوع عمل حياة السود لعام 2020
األسبوع الممتد من  9إلى  13نوفمبر سيكون "أسبوع عمل حياة السود مهمة في مدارس DeKalb
لعام  "2020في الدائرة .وستشتمل الفعالية الممتدة على مدار أسبوع أنشطة تعليمية يومية تُقام
بالمدارس بعنوان حياة السود مهمة ،وتشمل احتفاالً بكليات وجامعات السود التاريخية ()HBCUs
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،واحتفاالً باألعمال التجارية المملوكة من السود في مقاطعة ديكالب
وانطالق برنامج "" ،My Brother's Keeperو"يوم My Black is Beautiful Unity
 "Dayوحلقة نقاشية بقيادة الطالب.
والهدف من "أسبوع عمل حياة السود مهمة في مدارس  DeKalbلعام  "2020هو تنشيط الحركة
الحالية من التأمل النقدي والحوار الصادق في المجتمعات المدرسية لألشخاص من كل جميع األعمار
للتفاعل مع قضايا العدالة العرقية.
 DCSDدائرة تعليمية متنوعة ،ونحن نحتفل بهذا التنوع الجميل بكل طريقة ممكنة .ويمنح أسبوع
عمل حياة السود مهمة في مدارس  DeKalbلعام  2020طالبنا وموظفينا فرصة للتعرف على
الصور اإليجابية لطالبنا في مجتمعاتنا باإلضافة إلى مناهضة المظالم العرقية واالجتماعية الموجودة
في مجتمعاتنا.
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المشاركة المجتمعية
تشرفت بأن أكون ضيفًا متحدثًا لنادي روتاري في  .Stone Mountainوقد أصبحوا هذا العام أول
نادي روتاري هجين في العالم .ماذا يعني النادي الهجين :األمر بسيط :إنهم يمنحون األعضاء بخيار
أسبوعي لحضور اجتماع شخصي أو المشاركة في بث مباشر.
شكرا لكل الحاضرين في جميع اللقاءات المفتوحة للمناطق واللقاء المفتوح ألولياء األمور الليلة
ً
الماضية .لدينا فريق رائع يقود المناطق والدائرة التعليمية وأنا أقدّر كل مجهوداتكم .سنواصل أخذ
مالحظاتكم ومشاركاتكم إذا فاتكم اللقاء المفتوح الذي أقيم الليلة الماضية ،يرجى النقر هنا
.https://youtu.be/0mC36NaRKVQ
وشكرا لكم على كل ما قمتم به للحفاظ على قوة دائرتنا التعليمية.
استمتعوا بعطلة نهاية أسبوع رائعة
ً
أكبر مشجعيكم،
Cheryl Watson-Harris

