 19نوفمبر 2021
عائالت طالب مدارس بيتسبيرج العامة األعزاء،
أتمنى أن تكونوا جميعًا بخير .لقد قررنا تغيير يوم االثنين ،الموافق  29نوفمبر ،ليُصبح يوم تعليم غير متزامن .وذلك
يعني أنه بدالً من الذهاب إلى المدرسة يوم االثنين ،الموافق  29نوفمبر ،سوف يقوم الطالب بتسجيل الدخول من
المنزل وإتمام الواجبات ال ُمكلفين بها بشكل مستقل .وبصفتي المشرف المؤقت لمدارس بيتسبرغ العامة (،)PPS
أؤمن إيمانًا راس ًخا أنه من مصلحة طالبنا وعائالتنا وموظفينا ومجتمعنا أن أكون صادقًا معكم بشأن التحديات التي
نواجهها وأن أتحدث بشكل واضح عن أسباب اتخاذ القرارات.
لقد تم اتخاذ قرار تغيير يوم االثنين ،الموافق  29نوفمبر ،من يوم تعليم حضوري في المدرسة إلى يوم تعليم غير
ُمتزامن عن بُعد لثالثة أسباب:
 .1ال يزال تأثير جائحة كوفيد 19-مستشريًا في حياتنا اليومية .كما هو الحال في معظم القطاعات والصناعات،
فإن مقاطعتنا ومنطقتنا التعليمية تعاني ،على الصعيدين المحلي والوطني ،من نقص في الموظفين .تتفاقم هذه
التحديات المتعلقة بالموظفين في مدارس بيتسبرغ العامة ( )PPSبسبب الغياب جراء كوفيد ،19-وقلة عدد
ال ُمتقدمين ال ُجدد ،ونقص البدائل فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس.
 .2لقد تلقينا تقارير تُفيد بأنه سوف يتوفر لدينا عدد محدود من سائقي الحافالت ،وبالتالي ،سوف نواجه تحديًا
فيما يتعلق بتوصيل الطالب إلى المدرسة.
 .3هذا اليوم الذي يدرس فيه الطالب ويعمل الموظفون عن بُعد يمنح فريق الوقاية التابع لنا يو ًما إضافيًا للقيام
بأعمال التنظيف ال ُمكثف لجميع مدارسنا ومنشآتنا ،بما في ذلك استخدام الرشاشات الكهروستاتيكية ،في
ضوء زيادات حاالت اإلصابة المؤكدة بكوفيد 19-في المنطقة.
إن جعل هذا اليوم يوم تعليم غير ُمتزامن يسمح لنا باحتسابه يوم تعليمي ضمن الـ  182يو ًما تعليميًا اإللزامية ،ويُغنينا
عن الحاجة إلى تمديد العام الدراسي أو إنقاص أيام إجازة من عطلة الربيع .باإلضافة إلى إتمام الواجبات ال ُمكلفين
بها ،سوف يتمكن الطالب أيضًا من الوصول إلى دعم وأنشطة التعلم االجتماعي العاطفي ( .)SELومن أجل
تسجيلهم كحاضرين لهذا اليوم الدراسي ،يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى سكولوجي في وقت ُمحدد خالل
اليوم .وكما هو الحال دائ ًما ،إذا واجه طفلك صعوبة في تسجيل الدخول إلى مايكروسوفت تيمز أو كليفر ،فيُرجى
إبالغ مدرس طفلك بذلك .سوف يكون موظفو خدمات الطعام متواجدين في كل مدرسة من مدارسنا لتقديم خدمات
ظهرا.
الوجبات السريعة من الساعة  7:00صبا ًحا إلى 1:00
ً
أشكركم على دعمكم وصبركم وأنا حريص على تعزيز انتهاج ثقافة ترتقي بجودة التدريس والتعلُّم لجميع الطالب.
في هذا الوقت الذي نحتفل فيه بعيد الشكر ،ال يسعني إال أن أتذكر كلمات الشاعرة وكاتبة المذكرات وناشطة الحقوق
وشاكرا لكل شيء".
حاضرا في كل شيء
المدنية األمريكية مايا أنجيلو " -كن
ً
ً
أتمنى لعائلتك عطلة عيد شكر آمنة وممتعة.
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