 8ابريل2020 ،
عائالت مدارس بورتالند العامة العزيزة،
أكتب إليكم ألبلغكم أنه بناء على توصية مساء أمس من مفوض التعليم في والية ماين بندر ماكين ،ستواصل مدارس بورتالند
العامة تقديم التعليم عن بعد طوال الفترة المتبقية من العام الدراسي  .2020-2019ويدعم الحاكم قرار المفوض بأن تواصل
المناطق المدرسية في والية ماين التعلم عن بعد .وهو يستند إلى توجيهات من المراكز األميركية لمكافحة األمراض )(CDC
التي توصي بإطار زمني من  8إلى  20أسبوعًا لتجنب التعليم الجماعي /الشخصي بمجرد وجود أدلة على انتقال المجتمع من
.COVID-19
هذا قرار صعب بالنسبة لنا .وأقر بالصعوبات التي يفرضها اآلن توسيع نطاق التعلم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي على
الجميع في مجتمع المدارس العامة في بورتالند .وهذا يعني أنه سيتعين عليك االستمرار في التعامل مع رعاية األطفال وإدارة
توقعات المدارس مع التعامل مع اآلثار المالية والشخصية األخرى لهذه األزمة .ومع ذلك  ،فإن سالمة الجميع في مجتمع PPS
هي شاغلنا الرئيسي.
ونحن نعمل بالفعل على وضع خطط تتعلق بنهاية العام الدراسي ،بما في ذلك مسائل مثل تصنيف وتطوير طرق بديلة إلعادة
تصميم التخرج وطقوس أخرى لتوفير االستمرارية واإلغالق على حد سواء .وسوف نتواصل مع الجميع حول تلك قبل عطلة
الربيع المقررة التي تبدأ يوم الجمعة  17أبريل .نحن نحافظ على عطلة الربيع ألننا نعتقد أنه من المهم أن تحصل العائالت
والموظفين على راحة من دفعتنا المكثفة األولية لنقل المنطقة إلى التعلم عن بعد .ثم سنعود جميعا ً إلى العمل لنغلق العام.
على الرغم من أنه لن تكون هناك فصول خالل فترة االستراحة  ،فإن وجبات الطعام المقدمة للطالب من  10إلى  12في أيام
األسبوع في مواقع مدرستنا التسعة ستستمر خالل ذلك الوقت  ،باستثناء عطلة يوم باتريوت  ،االثنين  20أبريل .تعرف على
المزيد عن الموارد الغذائية للطالب واألسر .food resources
عندما بدأنا العام الدراسي  ،2020-2019لم يكن أحد يستطيع أن يخمن أننا سننهي العام منفصلين عن بعضنا البعض ،ونتعلم
فخورا جدًا ومعجبًا بكيفية بذل الجميع في مدارس بورتالند العامة  -الموظفين والطالب واألسر  -قصارى
عن بعد .ما زلت
ً
جهدهم ليس فقط للتعامل مع واقع نا للتعلم الجديد ولكن أيضًا لجعله ناج ًحا قدر اإلمكان .شكرا لكم جميعا!
يرجى االستمرار في ممارسة االبتعاد الجسدي والبقاء في أمان .سوف أتواصل مرة أخرى قريبا ً .المخلص،

 Xavier Botanaالمشرف العام
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