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عزائي اهالي مدارس ،UCS

في الربيع الماضي ،أظهر مجتمعنا قدرة ملحوظة على المرونة واالبداع عندما يواجهه التحديات التي يطرحها
كوفيد.(COVID-19) 19-
وتجمع أسرنا وموظفينا لضمان استمرار الطالب في الحصول على امتياز تعليمي ،حتى مع إغالق المباني .وباإلضافة إلى
ذلك ،قام المعلمون والموظفون والطالب والمتطوعون المجتمعيون بإشراك برنامج توزيع األغذية ”اللقاء وتناول الطعام“

”.“Meet Up and Eat Up
وال تزال روح االمتياز والمثابرة هذه مستمرة بينما نتطلع إلى الترحيب بالطالب في مدارس يوتيكا في  1أيلول/سبتمبر
 .2020وتعمل مجموعة فرق  UCSبنشاط على مستويات متعددة حتى يتسنى للطالب االتحاق بأمان إلى المدرسة،
أو أن يكونوا جزءا من التعليم وجها لوجه ،أو نموذج مختلط (وجها لوجه\اونالين في المنزل) ،أو نموذج كامل للتعلم اونالين
في المنزل ،وتوجد لهم فرص للتفاعل االجتماعي مع المحفاظة على التباعد الجسدي (حفضآ على صحة الجميع).
وسنواصل توفير التعليم المميز للضمان على صحة وسالمة طالبنا وموظفينا.
اعلنت والية ميشيغان يوم أمس عن "خارطة الطريق للعودة إلى المدرسة" تتضمن تعليمات و توجيهات وتوصيات لالعتبار.
وقد أُدمجنا العديد من هذه البنود بالفعل في خططنا ،وسندمج بنود أخرى حسب اقتضاء الضرورة للسنة األكاديمية الجديدة.
في حين ادخل كوفيد 19-عدم اليقين في حياتنا ،فإن ثالثة أشياء لن تتغير في مدارس
: Utica Community Schools
 .1سنواصل تهيائ بيئة تعليمية إيجابية مع التركزعلى توفير التعليم المميز باستخدام نهج شخصي.
 .2وسنتواصل مع عوئل طالبنا لتلبية احتياجات الصحية العقلية والبدنية لكل طفل يلتحق بمدارس
.Utica Community Schools
 .3في حال تلقى طفلك تعليمات وجها لوجه ،او من خالل نموذج مختلط (وجها لوجه\اونالين في المنزل) ،أودراسة كاملة
اونالين في المنزل ،و هناك مستشارين ومدرسين وموظفين آخرين مستعدون لدعم التقدم األكاديمي لطفلك وصحتهم
االجتماعية والعقلية --فإننا نقدم مجموعة كاملة من الخدمات التي ال تستطيع أغلب البرامج اإللكترونية أن تتكفل بتكلفة كاملة.
ونحن ندرك أن إعادة فتح مدارسنا هذا العام لن تكون مثل أي غيرها؛ ولكن ،بينما ثاني أكبر مقاطعة مدرسية في ميشيغان،
فإننا متحمسون ألن نرحب بعودة قرابة  27ألف طالب .هناك طاقة إيجابية تأتي مع بداية سنة مدرسية جديدة وسيكتشف طفلك
فرحة التعلم والتآزر الذي يأتي مع العالقات القوية بين المدرسين والطالب حتى في خضم هذه األزمة الصحية.
وبينما ننتهي من خططنا ،سأواصل تزويدكم بالمستجدات الرئيسية .واليوم ،أود أن أتشاطر المعلومات الهامة التالية المتعلقة
بالسنة الدراسية :2021-2020
 مدارس  Utica Community Schoolsمستعدة لفتح السنة الدراسية  2021-2020تعليمات كاملة وجها لوجه،أو نموذج مختلط (وجها لوجه\اونالين في المنزل) ،أو نموذج كامل للتعلم اونالين في المنزل عن بعد أو شخصيا.
 ندرك أن لدينا آباء لديهم طالب ضعفاء طبيا أو غير مرتاحين بشأن العودة إلى التعليم وجها لوجه .وفي دراستنااالستقصائية التي أجريناها المجتمعات المحلية مؤخرا ،أعرب العديد من والدينا عن اهتمامهم بخيار نموذج كامل للتعليم
اونالين في المنزل حتى لو كانت متطلبات المسافة االجتماعية قائمة في المدارس .وإذا كنت مهتما ً بمتابعة المزيد من

المعلومات عن نموذج كامل للتعليم اونالين في المنزل ،اتصل بخدمات التالميذ في .586-797-1120
 مدارس ستقدم  Utica Community Schoolحواسيب محمولة للطالب في هذا الخريف .وسنتقاسم المزيدمن المعلومات عن مستويات الرتب وعملية التوزيع كلما اقتربنا من بداية السنة الدراسية الجديدة.
 ستدعم مدارسنا بما في ذلك خدمات األغذية والنقل ،ندعم صحة وسالمة لمجتمعنا ،بالمبادئ التوجيهية المناسبة التباعداالجتماعي ،وممارسات الصحية السليمة ،واستخدام معدات الحماية الشخصية.
 خالل األشهر القليلة الماضية ،قمنا بتنظيف جميع مدارسنا بعمق مع المطهر الذي وافقت عليه وكالة حماية البيئة ،وقمنابروتوكوالت التنظيف إضافية
مع بداية الموسم الدراسي تبداء اإلمكانيات الالمحدودة لنمو و تقدم الطالب .وال تشكل السنة الدراسية 2021-2020
استثناء ،وسنواصل توفير هذه الفرص .ونحن متحمسون لفتح أبواب مدارسنا مرة أخرى لطالبنا وموظفينا ،نفعل ما هو أفضل
ما يفعله نظام التعليم والتعلم المثالي بصدق
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