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عزيزي فريق :UCS
لدى مدارس مجتمع يوتيكا أولويتان توجهان
عملنا :توفير التميز األكاديمي لكل طالب وضمان
بيئة صحية وآمنة للطالب وأعضاء هيئة التدريس.
قمنا بتنفيذ عودة تدريجية إلى التعليمات
الشخصية حتى نتمكن من مراقبة بيانات السالمة
والتحكم في مخاطر  COVID-19على عائالتنا
ًا لالرتفاع
ومجتمعنا ككل .لسوء الحظ  ،نظر
الحالي في الحاالت الجديدة المقترنة بنسبة
عالية من التعرض في جميع أنحاء المنطقة  ،يجب
ًا والعودة إلى
علينا إيقاف عملية العودة مؤقت
ستجري المنطقة التعديالت التالية على خطة
عودتنا إلى التعلم:
ًا في التعلم عن
 سيبقى الطالب الذين هم حالي
بعد في التعلم عن بعد .وهذا يشمل طالب المدارس

الثانوية والطالب في الصفوف  6-5وأي مجموعات
طالبية أخرى من المقرر أن تعود إلى التعلم
الشخصي يوم االثنين  9نوفمبر .2020
 سيعود طالب المرحلة الثانوية الذين يتعلمون
ًا إلى التعلم عن ُ
بعد بدً
ءا من يوم
ًا حالي
شخصي
االثنين  9نوفمبر  .2020ويشمل ذلك طالب المدارس
اإلعدادية والتعليم الثانوي الخاص والبرامج
المتخصصة و  CTEوأي مجموعات طالب ثانوية أخرى
قابلة للتطبيق.
 سيعود طالب المرحلة االبتدائية الذين يتعلمون
ًا إلى التعلم عن ُ
بعد بدً
ءا من
ًا حالي
شخصي
الخميس  12نوفمبر  .2020وهذا يشمل طالب K-4
والتعليم الخاص االبتدائي وأي مجموعات سكانية
أخرى قابلة للتطبيق .يهدف الوقت اإلضافي إلى
إتاحة الوقت للعائالت لوضع خطط رعاية األطفال.
سيظل طالبنا في التعلم عن ُ
بعد حتى استراحة عيد
الشكر على األقل مع خطة عودة مستقبلية بناً
ء
على تأثير  COVID-19على منطقتنا.
لم يكن هذا هو المكان الذي كنا نأمل أن ننتقل
فيه إلى فترة التأشير الثانية .واقع مدارس
 Utica Community Schoolsهي أن  COVID-19ال
يحترم حدود المدرسة .لقد عطل فصولنا الدراسية
 ،وعزل عدً
ًا من الطالب والموظفين ،
دا كبير
وأعاق قدرتنا على توفير الموظفين والموارد
لتلبية احتياجات الطالب .مع وجود عدد من
الموظفين في الحجر الصحي بسبب التعرض لـ

 ، COVID-19فإن العثور على موظفين بديلين
يا متزايً
يمثل تحدً
دا .هذا صحيح في جميع أنحاء
المقاطعة وخاصة بالنسبة لمقاطعة بحجمنا.
أعتزم العودة إلى البيئة النائية  ،وسنقوم
بدورنا في التخفيف من استمرار انتشار هذا
الوباء مع الحفاظ على أولوياتنا.
للحصول على معلومات إضافية  ،قامت المنطقة
بتحديث صفحة األسئلة الشائعة ولوحة معلومات
المنطقة الخاصة بنا.
أنا فخور جً
دا بالعمل الذي تقوم به كل يوم
لدعم طالبنا .إن قيادتك وخدمتك وتفانيك هي سبب
ًا
االختالف في هذا الوقت المضطرب .نحتاج جميع
ًا لالعتناء بأنفسنا
إلى مواصلة العمل مع
وعائالتنا وطالبنا.
ًا لك مرة أخرى على كل ما تفعله في مدارس
شكر
.Utica Community Schools

بإخالص،
روبرت س .مونرو
المشرف المؤقت

