 30يونيو –حزيران
أعزائي أسر و طالب مدارس بورتالند العامة دفعة عام ، 2020
اسمحوا لي أن أبدأ بتهنئتكم على تجاوزكم بنجاح لتحديات المدرسة! هدفنا كقطاع مدرسي وتعليمي هو إعداد الطالب وتمكينهم لما
أتطلع كل عام إلى التخرج ألهنئ شخصيا كل خريج .هو قادم .بمعرفة ما أعرفه عن صفوفكم  ،أنا واثق من أننا حققنا هذا الهدف
بمصافحة بعد حصولهم على دبلوماتهم .ال أستطيع مصافحة أي شخص هذا العام بسبب جائحة كورونا  ،ولكن ما زلت آمل في حدوث
االفضل .أعرف مدى خيبة األمل التي تشعر بها بالنسبة لك ألن الفيروس التاجي جعل من المستحيل االحتفال بالطريقة التقليدية ومع
ذلك  ،أنا فخور جدا بعملكم المبدع بشكل خالق مع الموظفين للتوصل إلى طريقة بديلة لعقد بدء عملك بطريقة آمنة في أوائل
أغسطس .أكتب إليكم اآلن ألزودك بالتفاصيل حول هذا الحدث من خالل العمل مع مدينة بورتالند حصلنا على إذن الستخدام موقف
 ،على الواجهة البحرية الجميلة لبورتالند Ocean Gatewayالسيارات في
 ،ستكون احتفاالت الخريجين "بالسيارة" .جدول حفل التخرج على لالمتثال إلرشادات الصحة العامة والسالمة العامة خالل جائحة
:النحو التالي
.ستكون مدرسة بورتالند الثانوية يوم األربعاء  5 ،أغسطس  ،الساعة  6مساء •
.يوم الخميس  6 ،أغسطس  ،الساعة  10صباحا  Deering High Schoolستكون مدرسة •
ستكون مدرسة كاسكو باي الثانوية يوم الخميس  6 ،أغسطس  ،الساعة  6مساء •
سيُسمح لكل خريج بإحضار سيارة واحدة للحفل .سيبقى الخريجون داخل سياراتهم  ،والتي سيتم إيقافها في ممرات االنتظار في
التخرج  ،مليئة بأفراد األسرة وأصدقاء آخرين حسب الرغبة .ستساعد مدرستك في وضع ترتيبات عادلة للطالب الذين ال تستطيع
سيقام كل حفل على مستوى مرتفع .سيكون الخريجون هم .عائالتهم الوصول إلى سيارة والعمل على استيعاب أسر من عائلتين
الوحيدون القادرون على ترك سياراتهم للمشي عبر المسرح والحصول على شهاداتهم  ،مع الحفاظ على مسافات آمنة .سيُطلب من
 ،جميع المشاركين أقنعة الوجه عندما ال يكونون في سياراتهم .ستبث الخطب والعروض الحية .سيتم بث الحفل مباشرة عليها
كما سيتم تصوير االحتفاالت بشكل احترافي  ،وسيتم  FM.محطة اإلذاعة المجتمعية بجامعة جنوب مين  ،التي تقع على 90.9
توفير الفيديو والصور الفوتوغرافية للطالب والعائالت وكما تعلمون  ،قمنا باستطالعك هذا الربيع وأظهرت النتائج أنك تفضل
التخرج شخصيا على التخرج الظاهري .تم اختيار األسبوع األول من أغسطس ألن ذلك الوقت يخلق فرصة للتجمع واالحتفال قبل أن
.يتخرج الخريجين إلى الكلية والمهن في أواخر أغسطس
تركت وزارة التعليم بوالية مين قراراتها حول مراسم التخرج لتقدير مناطق المدارس المحلية .ومع ذلك  ،أكثر أمانا في الطلبات
المنزلية" التي تقدمها الحكومة جانيت ميلز ، .فإن لوائح وتوصيات الدولة عرضة للتغيير .ستقوم كل مدرسة بإبالغ المزيد من
.التفاصيل والتوقعات والمبادئ التوجيهية قبل االحتفاالت
فئة عام  ، 2020أحييكم على تحقيق أفضل التحديات غير العادية التي تواجهكم .أتطلع إلى أن أكون في تخرجك .لن أتمكن من
.مصافحة يديك  ،لكني سأعطيك عناق هواء وأتمنى لك كل التوفيق وأنت تبدأ الفصل التالي المثير من حياتك
المخلص
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