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اإلصدار 24
السادة أسرة منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية ،تحية طيبة وبعد،
أود أن أتوجه بالشكر مرة أخرى للمعلمين والعاملين على اجتهادهم وتفانيهم مع اقترابنا لنهاية
األسبوع الثاني في مكاتبنا ومبانينا المدرسية.
بينما يوجد من يخشى من العودة إلى المدارس ،أود أن أنوه بمعلمينا وعاملينا الذين عادوا إلى
المدرسة بحماس .أثناء زياراتي للمدارس هذا األسبوع والتي شملت زيارات مع شركائنا في
المجتمع الذين حضروا فعالية "يوم في الحياة" ،انبهرت من النبرة اإليجابية العامة.
كثرت قنوات المعلومات أثناء الجائحة وفاضت بالمعلومات ،إال أن منطقة DeKalb County
) School District (DCSDالتعليمية استمرت على نهجنا الذي يقوده العلم والتوجيه من
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( .)CDCوقد أوصت مراكز  CDCبضرورة إعادة افتتاح
المدارس في أقرب وقت ممكن .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.
قرارا صعبًا يتخذه المشرفون العموميون في أنحاء البالد .وأعتقد بأننا
أكرر القول بأن هذا كان
ً
أنشأنا بيئة آمنة للعاملين ،وبأننا على المسار الصحيح لوضع أنظمتنا الخاصة بعودة طالبنا.
حالة المنطقة التعليمية
سأدلي بخطاب حالة المنطقة التعليمية بتاريخ  23فبراير  .2021وسيتمثل البرنامج في "احتفال
سيارات" في موقف السيارات في  Greer Circle 4550في  .Stone Mountainيُفتح
موقف السيارات الساعة  4:15مسا ًء وسيبدأ البرنامج الساعة  5:30مسا ًء .وأنا متحمسة لمشاركة
كيف نطور تجربة  DCSDإلى مستوى تميز جديد.
جولة يوم في الحياة  /اللقاء المفتوح
أود أن أتوجه بالشكر لشركائنا المجتمعيين الذين شاركوا في جولة "يوم في الحياة" يوم األربعاء
الماضي .وقد ساعدت الجولة شركاءنا المجتمعيين للسير في قاعات المدارس أثناء إعدادنا إلعادة
طالبنا للتدريس المباشر .ونرحب بأسئلتهم ومالحظاتهم ومخاوفهم .ونوجه الشكر لقادة مدارسنا
على السماح لشركائنا بإلقاء نظرة على المدارس .يرجى النقر هنا لعرض النقاط البارزة من الجولة.
كما أود أن أشكر أولياء األمور والمعلمين الذين شاهدوا آخر لقاء مفتوح افتراضي وشاركوا فيه.
نقدر تعليقاتكم وإصغائكم للتفاصيل التي قدمناها لكم بشأن خطة المنطقة التعليمية إلعادة الفتح .إذا
فاتك اللقاء المفتوح ،يرجى زيارة هذا الرابط لمشاهدته:
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https://www.facebook.com/100666431593471/videos/175882993982
130
سيتطلب األمر الكثير من الجهد لضمان عودة آمنة لمجتمعنا المدرسي.
اجتماع مجلس اإلدارة
أشكر كل من حضر اجتماع مجلس اإلدارة التعليمية في  8فبراير .تم تقديم كم كبير من المعلومات
أثناء االجتماع ،وأحرص على تعريف الجمهور بالحقائق .يوجد أدناه بعض النقاط األساسية
المستخلصة من االجتماع.
طلبات ADA
•
•
•
•

الصعوبات التي تسمح بخيارات العمل عن بعد لطلبات  ADAالمعلقة التي تنتهي صالحيتها
في  2فبراير.
عندما عادت المنطقة التعليمية إلى المكاتب/الصفوف الدراسية/مساحات العمل ،طلب من
الموظفين إرسال إشعار لمشرفيهم المباشرين لطلبات  ADAالمعلقة.
تعتمد التسهيالت على مراجعة مهام العمل األساسية للموظف .إذا كان التفاعل المباشر
جز ًءا من عمل الموظف ،فقد ال يتم الموافقة على العمل عن بعد كتسهيل.
قد يوصى بتسهيالت مؤقتة ،مثل موقع عمل بديل في المبنى متى أمكن ذلك .سيعمل قادة
المدارس مع الموظفين لتوفير المرونة المناسبة بينما يتم البت في األهلية.

إغالقات المباني المدرسية
•  - Smoke Rise ESتم إغالقها يوم الجمعة الموافق  5فبراير  2021للتنظيف
والتعقيم .أوصى مجلس صحة ديكالب باإلغالق لمدة خمسة ( )5أيام.
•  - Panola Way ESتم إغالق أحد الصفوف الدراسية يوم الجمعة الموافق  5فبراير
 .2021تم تنظيف الصف الدراسي وتعقيمه .مدرسة  Panola Wayما زالت مفتوحة.
• تم إغالق منطقة توزيع الطعام لمدرسة  John Lewis ESيوم الخميس الموافق 4
فبراير 2021للتنظيف العميق .تم نقل موقع إنتاج الوجبات مؤقتًا .تم استئناف جميع أنشطة
إنتاج الوجبات يوم الثالثاء الموافق  9فبراير .2021
• السالمة العامة  -تم إغالق إدارة العمليات يوم الجمعة الموافق  5فبراير  2021للتنظيف
والتعقيم .السالمة العامة  -أعيد افتتاح العمليات يوم اإلثنين  8فبراير  .2021تم افتتاح
وحدة أخذ البصمة يوم األربعاء الموافق  10فبراير .2021
• تم إغالق مركز  Sam Moss Services Centerيوم اإلثنين الموافق  8فبراير
 2021للتنظيف والتعقيم.
•  - Redan HSتم إغالق عدة غرف يوم الجمعة الموافق  5فبراير  .2021تم تنظيف
الغرف وتعقيمها .مدرسة  Redan HSما زالت مفتوحة.
• إذا ظهرت نتيجة اختيار كوفيد  19إيجابية ألحد العاملين ،تكمل نقطة اتصال كوفيد 19
مستندات التقارير وترسلها إلى المشرف العام اإلقليمي أو رئيس القسم أو رئيس/نائب رئيس
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•
•
•

•

القطاع .ينبغي على نقطة اتصال كوفيد  19التشاور مع الموظف عند اإلمكان لضمان دقة
المعلومات المبلغ عنها.
يرسل المشرف العام اإلقليمي أو رئيس القسم أو رئيس/نائب رئيس القطاع مستند التقرير
للممرض المكلف وفريق كوفيد  19الصحي.
يراجع فريق كوفيد  19الصحي التقرير ويتصل بمجلس صحة ديكالب ويتشاور مع
المشرف العام اإلقليمي أو رئيس القسم أو رئيس/نائب رئيس القطاع لتحديد الخطوات
القادمة.
يوفر فريق كوفيد  19الصحي توجي ًها محددًا من مجلس صحة ديكالب بخصوص تعليمات
العزل أو الحجر الصحي .يتم إبالغ العالقات الوثيقة ونصحهم بالبقاء بالمنزل واتباع
توجيه الحجر الصحي واستشارة مقدم الرعاية الصحية لتقييم حالتهم .يمكن للموظفين العودة
إلى العمل بعد استيفاء معايير إنهاء العزل المنزلي وفقًا لتوجيه العودة للعمل.
إذا ظهرت نتيجة اختبار كوفيد  19إيجابية للموظف ،يتم إغالق المنطقة/المناطق المتعرضة
حتى  24ساعة ويتم تنظيف المنطقة وتطهيرها .إذا تم إغالق المنشأة لفترة ممتدة بسبب
كوفيد  ،19يتم اتخاذ إجراءات تنظيف وتطهير إضافية.

جاهزية المباني
• يواصل فريق العمليات زيارة المباني ويعمل على دعم قادة المباني لمواجهة المناطق التي
تحتاج إلى انتباه.
• سلمنا معدات وقاية شخصية ولوازم تعقيم وتنظيف لجميع المدارس والمراكز .وفرنا
مخزونًا لمدة أربعة أسابيع من لوازم التعقيم والتنظيف لجميع المباني وسنواصل إمداد
المباني بالمخزون حسب الحاجة .يعالج فريق المرافق طلبات العمل الضرورية المطلوبة
لضمان عودة آمنة للمعلمين والطالب.
• لقد كان التقدم الذي تم بخصوص طلبات العمل على مدار الستة إلى الثمانية أشهر الماضية
إيجابيًا للغاية .سيواصل فريقنا االستجابة بطريقة استباقية وسيحرص على إعطاء أولوية
لطلبات العمل التي تتصل بسالمة طالبنا وموظفينا ورفاههم .بنا ًء على المالحظات
الصادرة من الموظفين ،سيتم تسليم واقيات وجه لجميع المدارس.
لمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بجاهزية المباني ،يرجى زيارة الرابط التالي للمشاهدة:
اللغة اإلنجليزية:
https://www.youtube.com/watch?v=F3BHa5fVa0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q1L0n6m4X7c&feature=youtu.be
اللغة اإلسبانية:
https://www.youtube.com/watch?v=XQ8CuqIREUw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IuqFuvdf-SU&feature=youtu.be
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
تم تفعيل التدفئة في جميع مباني  DCSDوال تعاني المنطقة التعليمية من أعطال ممتدة.
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• ال تزال مشكالت التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على رأس أولويات طاقم صيانة المرافق.
يواصل فريق المرافق والعمليات بمنطقة  DCSDالتعليمية العمل بجد إلجراء إصالحات
وأنظمة اختبار لضمان امتالك المنطقة التعليمية لبيئة مساعدة للتعلم والتعلم .قامت منطقة
 DCSDبتركيب دفايات متنقلة في عدد من الصفوف في أنحاء المنطقة التعليمية كإجراء
مؤقت .وسيسمح هذا اإلجراء للمنطقة بإكمال اإلصالحات واإلبقاء على تشغيل المرافق.
• لقراءة النقاط البارزة األخرى من االجتماع والتي تشمل اللقاحات وجودة الهواء ودعم
الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ،يرجى زيارة موقعنا على الويب.
أجدد شكري لصبركم ونحن نشق طريقنا خالل هذه األوقات االستثنائية .لالطالع على أحدث
المعلومات الصادرة عن المنطقة التعليمية ،يرجى زيارة موقعنا على الويب.
السيدة Cheryl Watson-Harris
حتى يتسلم أولياء األمور المعلومات واإلشعارات من المنطقة التعليمية ،يرجى التأكد من صحة
بيانات االتصال في  .School Messengerيرجى االتصال بمدرستك للتأكد من تحديث
بياناتك ،مثل البريد اإللكتروني ورقم الهاتف.

