أعزائ الس ف ،IUSD
كما شاركناكم  ،ستواصل  IUSDإبالغ مجتمعنا بجهودنا التخطيطية للسنة الدراسية  .21-2020تدرس فرقة العمل لدينا
ً
خططا مختلفة للحفاظ عىل استمرارية التدريس وتوفي العدالة والتمي الكاديم ر
ً
لكي من  36,000طالب .عىل الرغم
حاليا
ر
ر
تأثي  ، COVID-19نحن مليمون بتقديم أعىل مستوى من الجودة التعليمية الت يمكن أن نتصورها مع إعطاء الولوية
من ر
والموظفي.
لسالمة الطالب
ر
استبيان األرسة للسنة 21-2020
إن مساهمتكم حاسمة لعملية التخطيط لديناُ .ي ى
رج تخصيص بعض الوقت اليوم لستكمال إستبيان السة للفية -2020
 21للمنطقة التعليمية  ،والذي يفتح ى
حت األربعاء  17يونيو .ندرك الطار الزمت المضغوط ؛ ومع ذلك  ،فإن العمل
مجية وملحة  ،ونريد أن نضمن أن عائالتنا لديها الوقت لتقييم خياراتها.
للتحضي للعام الدراس الجديد هو مهمة ى
ر
ف هذا االستطالع  ،ستتاح لكم الفرصة لتقديم معلومات حول طفلك واحتياجات عائلتك  ،وتحديد النماذج الكاديمية
نعتي مالحظاتك بعناية.
المفضلة للعام الدراس  .21-2020ى
يرج العلم أننا ى
النماذج األكاديمية
ُ
ً
مؤخرا لعادة فتح المدارس من وزارة الصحة
تراجع المنطقة التعليمية المبادئ التوجيهية والتوصيات الت تم إصدارها
ً
ً
توجيها معينا من وكالة الرعاية الصحية
العامة بوالية كاليفورنيا ( )CDPHووزارة التعليم بوالية كاليفورنيا  ،حيث ننتظر
لمقاطعة أورانج ( )OCHCAلمنطقتنا.
معايي إعادة فتح الوالية  ،تدرس  IUSDالنماذج
ف الوقت الحال  ،بينما تدخل كاليفورنيا ومقاطعة أورانج ف المرحلة  3من
ر
عي النينت و التعلم
الكاديمية التالية لتلبية احتياجات طالبنا وعائالتنا .نحن ندرك أهمية كل من خيارات التعلم عن بعد ى
ً
شخصيا ؛ ومع ذلك  ،قد تبدو النماذج مختلفة ف مستويات المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية .ستفيد تعليقاتكم ف
توجيه نظرنا ف الخيارات الت تتوافق بشكل أفضل مع اهتمامات أسنا:
•
•
•

االثني إل الجمعة  ،خالل ساعات الدراسة العادية.
تقليدي  -الطالب العائدون إل المدرسة من
ر
عي
التعلم المندمج  -يتعلم الطالب من خالل مزي ج من الحرم المدرس والتعليم الشخص والتعليم عن بعد ى
النينت ف الميل كل أسبوع.
عي النينت فقط.
عي التعلم عن بعد ى
التعلم عن بعد فقط  -يتلق الطالب التعليمات ى

ى
توفي المزيد من المعلومات حول كل نموذج
بمجرد أن نتلق مالحظاتكم من خالل إستبيان األرسة  ، 21-2020سيتم ر
أكاديم.
ي
نحن مليمون بشدة باالنخراط ف عملية شاملة والنظر ف االحتياجات المتنوعة ومدخالت مجتمعنا قبل االنتهاء من أي
تخطيط.
مبدئ
زمت ال
ي
الجدول ال ي

توفي الجدول
ف محاولة للسماح لآلباء بالتخطيط واالستعداد للعام الدراس القادم  ،بما ف ذلك أسنا عىل مدار السنة  ،يتم ر
الزمت المؤقت التال:
•
•
•
•
•
•
•

والموظفي  2120-2020من  17-15حزيران (يونيو)
االستبيان الول لألسة
ر
والموظفي من  23-18يونيو
مراجعة مالحظات استبيان السة
ر
تقرير تطوري لمجلس التعليم  23 -يونيو
تصميم فرقة العمل للخيارات المقيحة من  25-24يونيو
والموظفي (الخيارات المقيحة) من  29-26يونيو
الستبيانات النهائية لألسة
ر
التوصية النهائية لمجلس التعليم  -أوائل يوليو
تحديث االتصاالت للعائالت  -أوائل يوليو

الخطط المرنة
الكثي خالل
يتغي ر
كما تعلمون  ،تستأنف مدارسنا عىل مدار العام ف  15يوليو ومدارسنا التقليدية ف  20أغسطس .يمكن أن ر
تحسي فرصنا ف العودة إل بيئة مدرسية طبيعية قدر المكان .تتضمن
هذا الوقت ونأمل أن تؤدي أي تطورات جديدة إل
ر
خططنا اعتبارات لكل مرحلة من مراحل إعادة الفتح ف كاليفورنيا ويمكن توسيعها لتلبية هذه المراحل حسب الحاجة.
محليي لمراقبة هذا الوضع المتقلب عن كثب.
خياء الوالية وال
ستواصل  IUSDالعمل بشكل تعاون مع وكاالت
ومسؤولي ى
ر
ر
ى
يرج العلم أن سالمة طالبنا وموظفينا وعائالتنا ه أولويتنا القصوى وسيتم اتخاذ جميع القرارات من خالل هذه العدسة
ً
وفقا لإلرشادات الصحية.
شكرا ر
لشاكتكم وإليامكم ودعمكم .نتطلع إل تلق مالحظاتكم الفورية حول االستطالع حت نتمكن من مواصلة العمل
المناسب والحيوي للتحض ري للعام الدراس .21-2020
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Terry L. Walker
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