عزيزي الوالد أو الوصي أو الطالب البالغ ،

قرارا بإغالق جميع مدارسها
في رسالته إلى عائالت مدارس بورتالند العامة  ،قال المشرف بوتانا أن مدارس بورتالند العامة اتخذت
ً
من  16مارس حتى  30مارس بسبب زيادة االحتياجات األخيرة فيما يتعلق بتهديد فيروس كورونا .في تلك الرسالة  ،يُشار إلى أن 16
.مارس و  17مارس هي (مثل أيام العاصفة) للسماح للمعلمين والموظفين باالستعداد لخبرات التعلم عن بعد للطالب

يعمل المعلمون والمتخصصون والمعالجون مع فرق المدرسة للتعاون في أنشطة التعلم حتى يمكن أن يتعلم طفلك خالل أسابيع اإلغالق
أماكن إقامة وخدمات في خطة التعليم الفردية
)(IEP
ستعمل الفرق على هذه الخطط يومي االثنين والثالثاء  ،وستنقل خططها بنهاية اليوم الثالثاء  17مارس. .
 :ما يمكن أن تتوقعه
اتصال من "مدير الحالة " لطفلك حول كيفية تنفيذ برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك خالل فترة األسبوعين من إغالق المدرسة.
اتصال من مزودي خدمة طفلك
و حول كيفية تقدي م الخدمات أو استيعابها خالل فترة إغالق المدرسة لمدة أسبوعين ) ،العمل االجتماعي " OT ،PTكالم" ( ،
معلومات حول كيفية االتصال بك خالل هذين األسبوعين وكيفية وصول المواد واألنشطة لطفلك

نحن نبحث بنشاط عن طرق إلبقاء طفلك يشارك في التعلم خالل هذه الفترة من إغالق المدرسة .يُرجى التواصل مع مدير الحالة لطفلك
إذا كانت لديك أسئلة أو استفسارات .إذا كنت تفضل  ،يمكنك االتصال بمكتب المقاطعة على الرقم أدناه للتحدث معي أو مع أحد مساعدي
.المديرين لدينا
إذا شارك طفلك في مدرسة ذات أغراض خاصة خارج مدارس منطقتنا  ،فستبلغ تلك المدرسة عن أي إغالق أو تغييرات في جدولهم
الزمني .تتخذ العديد من المدارس في منطقتنا المباشرة قرارات بشأن اإلغالق .سنقوم بإرسال اتصاالت فردية إلى أسر الطالب في
.المدارس ذات األغراض الخاصة بمجرد حصولنا على هذه المعلومات
سيواصل المشرف بوتانا التواصل بانتظام مع العائالت خالل هذا اإلغالق .سأقدم تحديثات واتصاالت منتظمة فيما يتعلق بخدمات التعليم
.الخاص أثناء اإلغالق أيضًا
.يرجى أن تكون آمنًا وتواصل مع قسم خدمات الطالب إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن التعليم الخاص لطفلك.
المخلص،
ديبورا موليس
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