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January 8, 2021
الى أولياء الطالب األعزاء:
كما نبدأ سنة تقويمية جديدة ،آمل أن تكونوا أمضيتم اجازة مريحة وممتعة .تبقى العودة اآلمنة إلى التعلم وجها ً لوجه
هدفا ً مهما ً في مجتمع مدرستنا .على مدى األسابيع القليلة القادمة ،سوف ينتقل طالب مدارس يوتيكا المسجلين حاليًا في
خيار التعلم عن بعد/التعلم الشخصي إلى التعليم وج ًها لوجه مع أساتذتهم في الفصل الدراسي.
ونحن نركز على انتقال آمن ،وهناك العديد من البنود الهامة بالنسبة لكم لمراجعتها:
سيعود جميع الطالب المسجلين حال ًيا في خيار التعلم عن بعد/التعلم الشخصي إلى الفصول الدراسية يوم
.1
ً
الثالثاء  19يناير ) (Januaryباستخدام نموذج مدمج .سيقوم مديرو المدارس قريبا بتبادل المزيد من
المعلومات حول كيفية تأثير النموذج المدمج) (Hybridواالنتقال إلى التعلم الشخصي على مدرستك وطفلك.
السالمة تبقى على رأس أولوياتنا.
.2
سيعود الطالب باستخدام نهج مختلط .ويتيح هذا النهج عددا أقل من الطالب ليكونوا شخصيا في
.1
نفس الوقت لتعزيز التباعد والحد من التفاعل بين مختلف المجموعات.
وسيواصل موظفو مدرستنا اتباع بروتوكوالت السالمة الهامة المعمول بها للحد من انتشار هذا
.2
المرض .وهذا يشمل تشجيع غسل اليدين بشكل متكرر ،وتوفير التباعد وارتداء أغطية الوجه.
مشاركتكم ضرورية لتحقيق هذا التحول اآلمن والناجح .إذا كان الطالب يعاني من أعراض
.3
 ،COVID-19يرجى منه البقاء في المنزل .معا يمكننا الحد من انتشار هذا الفيروس في مجتمعنا
وخلق بيئة تعليمية آمنة في المدرسة.
سيستمر الطالب المسجلين في  UCSللتعلم عن بعد متابعة التعليم على اإلنترنت حتى نهاية العام الدراسي.
.3
قبل العطلة ،اختارت  500أسرة تغيير خطط تعلم الطالب لتلبية احتياجات عائالتهم على أفضل نحو.
.4
وينتهز الجدول الزمني الجديد للفترة  2021-2020الموظفين والموارد الالزمة الستيعاب
.1
التغييرات خالل الفترة المتبقية من السنة الدراسية.
ومع االنتهاء من الجدول الزمني والموظفين ،لن نتمكن بعد اآلن من تقديم المزيد من الطلبات.
.2
هدفنا هو مواصلة المضي قدما من النموذج المدمج ) (Hybridإلى تعليم إضافي وجها لوجه كما تسمح
.5
السالمة.
سنقوم بتقييم قبل فترة العطلة المقررة في جدول مواعيدنا المدرسية – عطلة منتصف الشتاء (-15
.1
 19فبراير) و عطلة الربيع ( 9-5أبريل).
سوف نستمر في تحديث لوحة المعلومات الخاصة بنا حتى يتم الحصول على أحدث المعلومات المتعلقة
.2
بمدرسة أوالدكم واتجاهات  COVID-19في مجتمعنا.
شكرا ً لكم على المساعدة في جعل التعلم وجها ً لوجه حقيقة واقعة .إن المرونة وااللتزام الدؤوب من جانب موظفينا
وأولياء األمور ال يزاالن يحدثان فرقا .معا سوف نلبي االحتياجات األكاديمية والعاطفية ل  26000طالب في مدارس
يوتيكا المجتمعية.
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