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أعزائنا عوائل في المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة،
أتمنى أن تصلكم هذه الرسالة لتجدكم وأنتم و عوائلكم بخير .أثناء كتابة هذه الرسالة ،يرجى أن تعلموا أن جميع موظفي المنطقة التعليمية متحمسون لرؤيتكم ورؤية
طالبكم شخصيًا هذا الخريف ،وخاصة مدرسينا! بنا ًء على العديد من المحادثات مع عوائلنا والمجتمع عمو ًما ،أعلم أن الصعوبات الناجمة عن جائحة الكوفيد 19-باقية
نظرا ألننا نوجه
وما زلنا نتعامل مع تحدياتها .نحن كمنطقة تعليمية ،سنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم أطفالكم وعوائلنا ونحن ننتقل إلى الجانب اآلخر من الوباءً .
تركيزنا إلى العام الدراسي التالي  ،فإننا مستعدون ومركزون أكثر من أي وقت مضى إلعادة إشراك طفلكم شخصيًا أكاديميًا،إجتماعيًا ،عاطفيًا ورياضيًا/فنيًا.
كما تمت مشاركته سابقًا ،ستقدم المنطقة التعليمية مدرسة افتراضية )عبر اإلنترنت( منفصلة للطالب في هذا العام الدراسي .ستكون المدرسة اإلفتراضية متاحة أيضًا
للطالب الذين لديهم برنامج التعليم الفردي ) (IEPأو خطة  504طالما أن مراجعة برنامج التعليم الفردي )/(IEPخطة  504الخاصة بهم تحدد أنه من الممكن تقديم
تعليم مجاني وعام ) (FAPEفي بيئة افتراضية .نحن نشجع العوائل على التفكير في خيار المدرسة اإلفتراضية فقط إذا لم يكن طفلهم غائبًا لمدة طويلة العام الماضي
واجتازوا جميع دورات الفصل الدراسي الثاني .مع ذلك ،نحن على استعداد للعمل مع العوائل إذا شعروا أن الخيار اإلفتراضي ال يزال هو الخيار األفضل لنجاح
أطفالهم األكاديمي هذا الخريف على الرغم من تحديات الحضور واألداء العام الماضي .يمكنك الوصول إلى تطبيق المدرسة اإلفتراضية على
 .bit.ly/VirtualDPSCDنحن نعلم أن معظم الطالب سوف يزدهرون عندما يعودون إلى المدرسة شخصيًا .في هذا العام الدراسي ،مع مبلغ إضافي قدره 1.2
مليار دوالر في تمويل اإلغاثة من الكوفيد ،19-سيكون لدينا صفوف دراسية مجهزة بالكامل ،وصفوف أصغر حجما ،والمزيد من التكنولوجيا لطفلكم ،وبرامج موسَّعة
ما بعد المدرسة ،وممرضة ودعم الصحة النفسية في كل مدرسة .نحن نواصل أيضًا توسيع دعم تعلُّم القراءة والكتابة لدينا مع المزيد من المجموعات الصغيرة والدعم
الفردي للطالب الذين هم دون مستوى الصف الدراسي .ستضمن هذه اإلستثمارات اإلضافية حصول طفلكم على دعم أفضل في الخريف.
على الرغم من أن لقاح الكوفيد 19-واإلختبار متوفران بسهولة لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  12عا ًما أو أكثر ،إال أن المنطقة التعليمية ستستمر في اتخاذ احتياطات
السالمة الصارمة في كل مبنى وفي حافالت الموظفين والطالب والعوائل .سيشمل ذلك اختبار الكوفيد 19-األسبوعي ،التحقق من درجة الحرارة واألعراض اليومية،
أحجام الصفوف األصغر ،الحفاظ على التباعد االجتماعي بمسافة ثالثة أقدام ،التنظيف العميق للصفوف الدراسية والمكاتب ،تسهيل وصول الموظفين الفرديين إلى
المراوح وأجهزة تنقية الهواء ،تسهيل الوصول الواسع للصابون ومعقمات اليدين  .ستستمر المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة ) (DPSCDفي
كونها منطقة تعليمية ومنظمة رائدة في الحفاظ على سالمة وصحة الطالب أثناء عودتنا إلى المدرسة في الخريف .ليس هناك ما هو أكثر أهمية بالنسبة لنا من صحة
طفلكم وسالمته.
أنا شخصيا ً متحمس لرؤيتك في الخريف ! لقد كان عا ًما صعبًا بالنسبة لنا جميعًا ،بمن فيهم أنا .ال شيء يجعلني أكثر تفاؤالً من معرفة أنه يمكننا خدمة طالبنا شخصيًا
مرة أخرى في الخريف القادم .من فضلك ال تتردد في التواصل معي أو مديرك أو فريق منطقتنا التعليمية .نحن نتطلع إلى رؤيتكم في اليوم األول من المدرسة7 ،
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ن رتق ي ج مي ع ً ا  .عند ما ي رتق ي ا لطالب .
ال تقوم المنطقة التعليمية لمدارس ديترويت المجتمعية العامة ( )DPSCDبالتمييز على أساس العرق ،اللون ،األصل القومي ،الجنس ،التوجه الجنسي ،الهوية الجنسية ،اإلعاقة،
العمر ،الدين ،الطول ،الوزن ،المواطنة ،الحالة اإلجتماعية أو األسرية ،الحالة العسكرية ،النسب ،المعل ومات الوراثية ،أو غيرها من الفئات المحمية بموجب القانون ،في برامجها
وأنشطتها التعليمية ،بما في ذلك التوظيف وعمليات القبول .هل لديك إستفسارات؟
أو مخاوف؟ تواصل مع منسق الحقوق المدنيّة على الرقم  )313( 240-4377أو البريد اإللكتروني  detroitk12.org/complianceأو العنوان
.West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202 3011

