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اإلصدار 23
تحياتي ألسرة الدائرة التعليمية بمقاطعة  ،DeKalbوتهاني بشهر تاريخ السود!
أرغب أن أرحب مجددًا بعودة المعلمين والموظفين لمكاتبهم ومبانيهم المدرسية ،وأشكرهم على اجتهادهم وتفانيهم أثناء
استعدادنا إلعادة طالبنا إلى مدارسهم .وقد شعرت بالفخر الشديد برؤية العديد من موظفينا وهم يعودون إلى المبنى وأنا أزور
المدارس خالل "اليوم الميداني" يوم األربعاء .كان الموظفون حاضرون ومستعدون للعودة إلى المباني وإتمام االستعدادات
للترحيب بعودة طالبنا إلى التدريس وج ًها لوجه في األسابيع القادمة.
أود أن أتوجه الشكر الخاص لمديري المدارس الرائعين على اجتهادهم أثناء إعدادهم للمباني للعودة اآلمنة للمعلمين والطالب.
لقد حافظنا على اتساق نهجنا باعتماده على العلم والتوجيه من مراكز السيطرة األمراض ( .)CDCوقد أوصت مراكز CDC
بضرورة إعادة افتتاح المدارس في أقرب وقت ممكن .لذا فإن العلم في صفنا .وقد توصلوا لآلتي "ال توجد أدلة ظاهرة على
أن المدارس قد ساهمت مساهمة كبيرة في زيادة انتشار العدوى في المجتمع" .كما نصت مراكز  CDCعلى أن االستمرار
على إغالق المدارس "قد يكون له تأثير سلبي على اإلنجاز الدراسي للطالب وعلى صحتهم النفسية وعلى الوصول إلى
الخدمات األساسية" .وحفا ً
ظا على سالمة مجتمعنا وصحته ،نذكر الجميع باالستمرار في الحذر ومتابعة اإلستراتيجيات
التخفيفية التي ستقلل من خطر نشر العدوى في مرافقنا.
توجد أسباب عديدة لكي "أحب ديكالب" ،ولكني أكبر أسباب حبي لها هو االلتزام الشديد من العاملين واالعتزاز بطالبنا.
خيرا االستعداد لعودة طالبنا .أنتم القدوات
أشكركم على أخذكم الخطوات الالزمة للعودة إلى مكاتبنا ومباني مدارسنا ،وأ ً
شكرا لكم على البقاء رائعين أثناء هذه األوقات العصيبة.
الحقيقية لطالبنا!
ً
اليوم الميداني
لقد أسعدتني رؤية بعض وجوهكم في  3فبراير في  Bob Mathis Elementary Schoolو Dresden Elementary
 Schoolو Idlewood Elementary Schoolو Rowland Elementary SchoolوColumbia Middle School
و.Henderson Middle School
لقد حظيت بفرصة الوقوف على بروتوكوالت سالمة المدارس أثناء العمل ،ورؤية مدرسينا وهم يدرسون عن بُعد من
صفوفهم الدراسية .وكان يو ًما إيجابيًا للغاية .أتوجه بالشكر للقادة والمعلمين والموظفين بتلك المدارس الست على حسن
استضافتهم.
أود أيضًا أن أشكر مشرف المنطقة الخامسة د Triscilla Weaver .ومدير مدرسة Southwest DeKalb High School
د Thomas Glanton .وطاقمه على السماح لقناتي  FOX 5 Atlantaو WSBألخذ جولة بالمدرسة وإظهار بروتوكوالت
السالمة بالمدرسة .ونرجو أن تقدم التقارير اإلخبارية للمحطتين أسرنا في  DCSDصورة واضحة لعزمنا على الحفاظ على
سالمة الطالب والموظفين أثناء تواجدهم بمدارسنا.
اللقاء المفتوح االفتراضي
بما أن عائالتنا تقرر ما إذا كانت العودة من جديد هي الخيار الصحيح لهم أم ال ،يرجى االستمرار في زيارة موقع إعادة
االفتتاح للحصول على معلومات مهمة تتعلق بالتعلم االفتراضي والتنقل وبروتوكوالت السالمة باإلضافة إلى المزيد من
المعلومات األخرى .نستضيف لقا ًء مفتو ًحا افتراضيًا آخر ألولياء األمور يوم الخميس الموافق  11فبراير  ،2021من الساعة
 6مسا ًء وحتى  7مسا ًء .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقعنا.
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كما أحث أسرنا على مشاهدة اجتماع مجلس اإلدارة في  8فبراير  2021في تمام الساعة  11:30صبا ًحا لالطالع على
اجتماع آراء المجتمع االفتراضي .سنطلعكم على أحدث األخبار فيما يتصل بالتدريس وج ًها لوجه .يمكنكم مشاهدة هذا
االجتماع على قناة  24في مقاطعة  DeKalbأو على قناة  DSTVعبر اإلنترنت.
استراتيجيات تقليل االنتشار
وفيما يلي خمس استراتيجيات رئيسية لتقليل االنتشار صادرة عن مركز السيطرة على األمراض ( )CDCلتخفيف مستوى
خطورة وصول فيروس كوفيد 19-إلى المدرسة وانتقاله داخلها:
•
•
•
•
•

االستخدام الدائم والصحيح لألقنعة
التباعد االجتماعي إلى أقصى حد ممكن
غسل اليدين
التنظيف والتعقيم
اقتفاء المخالطين بالتعاون مع المجلس الصحي DeKalb Board of Health

أمرا معتادًا
نوصي الطالب باتباع هذه اإلستراتيجيات اآلن ،بحيث يصبح ارتداء األقنعة والتباعد االجتماعي وغسل األيدي ً
وفطريًا عندما تبدأ إعادة االفتتاح.
ولما يمثله غسل األيدي من وسيلة هامة إليقاف انتشار الجراثيم والتقليل من خطر انتشار فيروس كوفيد  ،19فإن غسل األيدي
بالماء والصابون لمدة ال تقل عن  20ثانية أو باستخدام معقم أيدي كحولي يحتوي على  60بالمائة من الكحول على األقل إذا
لم يتوفر الماء والصابون ،يقلل من انتشار الجراثيم التي قد تسبب األمراض وفقًا لمراكز  .CDCويزيل كل من الماء الدافئ
والبارد نفس عدد الجراثيم من يديك.
تتوافق كافة بروتوكوالت السالمة مع التوجيه الصحي الصادر من  CDCومجلس الصحة بمقاطعة ديكالب للحد من انتشار
كوفيد  .19للمزيد من المعلومات بشأن غسل األيدي بطريقة سليمة ،يُرجى زيارة موقع ويب CDCولالطالع على دليل
عمليات كوفيد  ،19يُرجى زيارة ./https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/safety-protocol
الخطة األساسية الشاملة
طبقت  DCSDخطة أساسية شاملة لتقييم كافة مرافق المدراس والمرافق اإلدارية ،باإلضافة إلى البنية التحتية لدعم المهمة
التعليمية للدائرة التعليمية .نحث الطالب وأولياء األمور والموظفين وأفراد المجتمع على زيارة موقع الويب وإكمال استطالع
"كن طمو ًحا" .ويحتوي الموقع على تفاصيل الخطط واألساليب المضمنة في الخطة األساسية الشاملة .وبتقدم الخطة ،سنوفر
المزيد من المعلومات واالستطالعات اإلضافية للجمهور.
أجدد شكري لصبركم ونحن نشق طريقنا خالل هذه األوقات االستثنائية .وبالرغم من أن المستقبل مجهول ،إال أن ما رأيته من
شكرا لكم
المعلمين والعاملين بعد إعادة االفتتاح ألهمني الكثير .وسنستمر في إعطاء صحة موظفينا وسالمتهم رأس أولوياتنا.
ً
لدعمكم ومساعدتكم المتواصلين .إلى األمام ولألعلى دائ ًما!
أكبر مشجعيكم،
السيدة Cheryl Watson-Harris

