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أهالي وأوصياء الطالب األعزاء،الى   

 

حتى  . والشعور بالتجديد الذي يمثله هذا الموسملهذا العام الراحة التي تشتد الحاجة اليها  ستجلب األعياد

.اليقين والتغييرفي تحدينا بعدم سيستمر  أن الوباء العالمي أدركنا  ونحن نتطلع إلى هذا الوقت،    
 

.  يةميالتعل  تنابوضع خطوهو فيما يتعلق    يق اليهاالتن و أريد أن اجلب التوضيحاحدى المجاالت التي  

فترة التعلم   خالل التواجد سيستمر الطالب في،  COVID-19ب  المحلية الحالية المتعلقة للبيئة نظرا 

فصل الدراسي  الالى هي اعادة الطالب  خطتنا الحالية .  January 2021 15، الجمعةبعد حتى يوم عن 

 ..Martin Luther King, Jr يوم عدب، January 2021 19، الثالثاءيوم من ءا بد

 

، ونحن  ال توجد اجابات سهلة .صي لطالبناالتعلم الشخ   على بيئة الحفاظ هدفنا ما زالأن معرفة يرجى 

من المهم أن نواصل العمل في . لوجهات نظر معارضة قويةء يمكن أن يكون مصدرا أن الوبانحترم 

توجه عملية  قاط التالية التي  أريد مشاركة الن، لضمان الشفافية   لطالبنا. ناوالتزام  مع احترامناشراكة 

 صنع القرار لدينا: 

 

 الصحة والسالمة 

من  عوامل الصحة والسالمة. زيادة  ونالحظ ت س dashboardommunity c النظر الى من خالل 

األطفال والمراهقين  في حين وجد أن  المتوقع أن تستمر هذه االتجاهات خالل موسم األعياد وما بعده.

ضمن  تشر بسرعة لألفراد نحن ندرك أن المرض ين،  COVID-19ب هم أقل عرضة لإلصابة 

، يؤثر هذا على العديد من موظفينا الذين يدعمون ويهتمون  UCSفي حالة  للخطر.ضة الفئات المعر

 كل يوم. بطالبنا 
 

 استقرار واستمرارية التعلم 

ستوفر  التعليم الشخصي إلى التعليم عن بُعد صعبًا ومزعًجا لجميع المعنيين.قد يكون االنتقال من 

جميعًا ما   نعلموموظفينا وعائالتنا حتى   ،لطالبنا لتنسيقالمعلومات التي نشاركها اليوم وقتًا للتخطيط وا

   يمكن توقعه خالل األشهر القليلة المقبلة.

 

 طالبنا  احتياجات لتلبية موارد 

اتبعنا ارشادات وزارة الصحة في مقاطعة،    افي مبانين COVID-19 انتشار   عند    Macomb  لقد 

  للطالب   يوما  14الحاجة للحجر الصحي لمدة      إلى  أدى  وهذا.    األفراد الذين نعتقد انهم تعرضوالجميع  

http://www.uticak12.org/
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  العثور   في  كبيرة  مشاكل  تواجه  بها  المحيطة  والمناطق  UCS  أن  هي  والنتيجة.  والموظفين  والمعلمين

 . المنطقة عمليات ودعم الشخصي التعليم لمواصلة بديلين موظفين على
 

ر لعمل كمجتمع للحد من اإلنتشا ا  

لقد اكتظت   ، مشاركة المسؤولية جماعياأنه بعدم   ، كما الحظ المسؤولين عن األنظمة الصحية

  معاجميعنا خاطر أكبر. من المهم أن نعمل لم  اونطالبنا، وعائالتنا، وموظف وتعرض  المستشفيات

  من يمكنناالى مستوايات  للحد من الإلنتشار للمجتمع  واستراتجيات السالمة  الالزم  لمتابعة التخفيف

   .الشخصي التعلم  إلى أخرى مرة العودة  خاللها

 

خالل موسم  المتقوعة ت فاعااإلرت  لتجنبسبة االمن الفترة   January  توفر لنا العودة في منتصف شهر

  الصحة عوامل مراقبة في نستمر سوف،   COVID-19حالة من ونظرا لعدم اليقين  األعياد.

  جميعًا أننا  أعلم .مسبقتاريخ  في الطالب من مجموعات أو  عودة الطالب إمكانية لتحديد  والسالمة

 من للحد بالعمل المشترك التزامنا فإن ، ذلك ومع .العالمي الوباء هذا بسبب ، مرهقون بل ، محبطون

 .واألمل بالتفاؤل شعوًرا يمنحنا أن يمكن محتمل لقاح عن واألخبار COVID-19  انتشار

 

  موظفينا والتزام ألوالدنا المستمرة المقاومة برؤية فخور  أنالإلحتفال بعيد الشكر. لدى مجتمعنا الكثير 

 . الكاملة  إمكاناتهم تحقيق  على الطالب بمساعدة وعائالتنا

 

وسعيد  آمن  أعياد موسم في التوفيق مولعائلتك ملك أتمنى  
 
 
 
Warm Regards, 
 
 
Robert S. Monroe 
Interim Superintendent 


