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اإلصدار 25
السادة أسرة منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية ،تحية طيبة وبعد،
عا رائعًا وأنكم تستعدون لعطلة أسبوع آمنة وهادئة .يسرنا كمنطقة تعليمية بأن
أرجو أن تكونوا قضيتم أسبو ً
جميع المؤشرات مستمرة في دعم استعدادنا لخيار التدريس وج ًها لوجه للطالب واألسر الراغبين في هذا
ضا وجود بعض األسر والعاملين الذين عبروا عن مخاوفهم أثناء اجتماع مجلس اإلدارة
الخيار .وندرك أي ً
بتاريخ  11فبراير واأليام التي تلته .وقد استفدنا من األيام القليلة الماضية لمعالجة المخاوف التي تم
تحديدها وقدمنا التحديثات الموضحة أدناه.
أشعر بفخر شديد بأن فريقنا عمل بال كلل أو ملل خالل األشهر القليلة الماضية .ويملؤني الفخر بالتزام
منطقتنا وأبطالنا الحقيقيين برؤيتنا لخريجي منطقة  DeKalb County School Districtالتعليمية
حتى في وسط الجائحة .وسنواصل الوصول إلى آفاق جديدة معًا.
أتطلع إلى مناسبة خطاب حالة المنطقة التعليمية تحت عنوان "تطوير تجربة منطقة  DCSDإلى معايير
تميز جديدة" بتاريخ  23فبراير ومشاركة خططنا حول بقية العام الدراسي.
لجنة الطالب االستشارية
قضيت وقتًا رائعًا مع لجنة الطالب االستشارية األسبوع الماضي .تحدث الطالب عن مشاعرهم حول بيئة
التعلم االفتراضية ،ومدى تأثير الجائحة عليهم دراسيًا واجتماعيًا وما ينبغي علي أخذه في عين االعتبار
عند التخطيط لعودة الطالب .أث ّمن جدًا مشاركتهم واستجاباتهم العميقة .يملؤني الفخر بما قام به طالبنا.
شكرا لكم على ما تمثلونه من قدوات ممتازة وقيادات طالبية.
ً
Reach Georgia
أتوجه بالشكر لشريكنا  Reach Georgiaعلى يوم التوقيع الرائع .تلقى أربعة طالب من منطقة
 DCSDالتعليمية  10000دوالر لكل منهم وتقدم هذه المشاركات لطالبنا إمكانية وصول أكبر للكليات
شكرا لكم على التزامكم تجاه طالبنا!
وتعدهم لسوق عمل القرن الحادي والعشرين.
ً
اليوم الميداني
يسعدني إعالمكم بأننا قضينا يو ًما ميدانيًا افتراضيًا ناج ًحا في المنطقة السادسة .وقد شهدت اجتماع فريق
رياضيات شديد التعاون من طالب الصف الرابع في مدرسة Peachcrest Elementary School
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واجتماع تطوير مستمر في مدرسة  .DeKalb Alternative Schoolأود أن اشكر مديري المدرستين
والعاملين بهما على الترحيب بي وعلى اجتهادهم وتفانيهم.
الخطة األساسية الشاملة  -اجتماع اللقاء المفتوح رقم 1
يُرجى االنضمام إلينا يوم  25فبراير من الساعة  6مسا ًء وحتى  7:30مسا ًء حيث يطور الفريق الخطة
األساسية الشاملة ( .)CMPوسيقدم االجتماع نظرة عامة لعملية التخطيط وكيفية المشاركة وما يمكن
توقعه في األشهر القادمة.
يمكن إرسال أسئلة للفريق قبل االجتماع إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي:
CMP@dekalbschoolsga.org
يمكن الوصول إلى االجتماع من هنا.
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 .اطلع على دعوتنا من هنا.
توجيه مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ()CDC
كما ذكرت من قبل ،لقد حافظنا على اتساق نهجنا باعتماده على العلم والتوجيه من مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها ( .)CDCاستنادًا إلى التوجيه األخير من مراكز  ،CDCفإن منطقة DeKalb
) County School District (DCSDالتعليمية على المسار الصحيح للترحيب بعودة طالبنا إلى
مباني المدارس مع تطويرنا لمعايير الجاهزية وتطبيق إستراتيجيات التخفيف.
سالمة موظفينا وطالبنا تظل لها األولوية .توصى  CDCبتطبيق إستراتيجيات التخفيف التالية لتقليل خطر
تفشي المرض داخل المدارس .وبهذا تحافظ منطقة  DCSDالتعليمية على سالمة مجتمعنا:
 .1ارتداء األقنعة بانتظام وبطريقة صحيحة .يجب أن تغطي األقنعة األنف والفم بشكل كامل وأن يتم
تركيبها بإحكام على الجانبين دون وجود فراغات .واقيات الوجه ال تحل محل األقنعة.
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 .2التباعد االجتماعي – تُحدد مساحات آمنة من خالل ممارسة التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن 6
أقدام بين األشخاص .كما منطقة  DCSDبالتقسيم إلى شرائح بما يشمل تقسيم الطالب وأحيانًا
الموظفين إلى مجموعات للبقاء معًا طوال اليوم الدراسي لتقليل التعرض للعدوى .كما سيتم تطبيق
جداول متداخلة مثل أوقات ومواقع الوصول والنزول باإلضافة إلى تحديد الزيارات واألنشطة
غير الضرورية.
 .3اغسل يديك  -غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ال تقل عن  20ثانية وتجنب لمس الوجه .قم
فورا بعد
بتغطية فمك أثناء السعال والعطس بمنديل عندما ال تكون مرتديًا للقناع واغسل يديك ً
تنظيف أنفك أو السعال أو العطس.
 .4التنظيف والتطهير  -المبدأ األساسي الذي تتمسك به مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
( )CDCلتنظيف المرافق الصحية والحفاظ عليها هو تنظيف األسطح كثيرة اللمس بانتظام (مثل
مقابض األبواب ومفاتيح األضواء) .توفر  DCSDمستلزمات كافية (مثل الصابون والمناشف
الورقية ومعقم اليد الذي يحتوي على كحول بنسبة ال تقل عن  %60والمناديل المبللة المطهرة
واألقنعة) لضمان السالمة .هذه تدابير أخرى تتبعها  DCSDللحفاظ على السالمة:
•
•
•
•

تنظيف أسطح اللمس باستمرار
تعديل تصميمات الصفوف
تركيب حواجز مادية والفتات كوفيد 19
التشجيع على عدم مشاركة األغراض

 .5تتبع االختالط  -تتعاون منطقة  DCSDباستمرار مع إدارة جورجيا الصحية ومجلس الصحة
مؤخرا مع أفراد مصابين
فورا األفراد الذين اختلطوا بشكل مباشر
ً
بمقاطعة ديكالب الذين يحددون ً
بمرض كوفيد  19لمنع زيادة االنتشار .يساعد تتبع االختالط على تقليل انتشار كوفيد  19من
خالل:
•
•
•

إعالم األشخاص بأنهم قد يكونوا تعرضوا لعدوى كوفيد  19وينبغي أن يراقبوا عالمات
وأعراض كوفيد .19
مساعدة األشخاص الذين قد يكونوا تعرضوا لعدوى كوفيد  19على الحصول على
االختبار.
مطالبة األشخاص بالعزل الذاتي إذا أصيبوا بكوفيد  19أو الحجر الذاتي إذا كانوا
مختلطين بحالة مصابة.
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 .6تهوية المباني – تراقب  DCSDباستمرار المدارس والمرافق لضمان وجود تهوية جيدة .وقد قمنا
بزيادة التهوية والترشيح في وحدات التدفئة والتهوية والتكييف لدينا الستيفاء توجيه CDC
والصناعة إلى أقصى حدد ممكن في كل وحداتنا.
نتبع أيضًا إستراتيجيات جاهزية مدارس  DCSDالتالية للحفاظ على سالمة منطقة :DCSD
 .7اللقاحات  -تم تدريب  31ممرض بمنطقة  DCSDلتلقيح األفراد بمجرد توفر اللقاح للفئة B1
التي تشمل معلمينا .منطقة  DCSDمستعدة التباع خطة تقديم لقاح كوفيد  19في والية جورجيا.
 .8االختبارات – تسعد منطقة  DCSDللتعاون مع الموردين لتوفير اختبارات كوفيد  19للطالب
والعاملين واألسر .وقد تساعد االختبارات األشخاص على تحديد إصابة الطالب والعاملين
واألسرة بفيروس كورونا المستجد ،بغض النظر عن مدى ظهور األعراض أو مدى كونهم
عرضة لخطر نشر العدوى لآلخرين.
 .9وقد طلبنا واقيات وجه لجميع الموظفين.
صا محدودًا بموجب قانون  Caresلشراء معدات
.10
سيتلقى جميع مديري المدارس تخصي ً
صا من العاملين.
وقاية شخصية إضافية مطلوبًا خصي ً
تم إرسال طلب تحديث التكنولوجيا ونتوقع وصول أجهزة جديدة خالل الشهر القادم .تم
.11
توزيع كاميرات ويب على جميع المدارس .بد ًءا من اإلثنين  22فبراير ،سنجري تقييمات
للجاهزية التقنية الخاصة بكل صف دراسي لمواجهة المخاوف العالقة.
الرجاء االعتناء بصحتكم واالهتمام ببعضكم البعض والثقة بأن نستطيع معًا بناء  DCSDأقوى.
مع خالص التقدير،
السيدة Cheryl Watson-Harris

