 2020آذار  -مارس
 ،االعزاء عائالت طالب مدارس بورتالند العامة
أكتب إليكم ألعطيكم المزيد من التفاصيل حول الكيفية التي نخطط بها لتوزيع الوجبات المدرسية والمواد التعليمية واألجهزة التقنية لدعم انتقالنا إلى التعلم
.عن بعد
الوجبات المدرسية
ابتداءً من يوم األربعاء  18مارس  ،ستوفر مدارس بورتالند العامة وجبات مدرسية لألطفال حتى سن  18عاما .يجب أن يكون األطفال حاضرين حتى يتم
تقديم وجبات الطعام .ستشمل الوجبات كل من اإلفطار والغداء ويمكن استالمها معا في أي وقت بين الساعة  10صباحا و  12ظهرا  ،من االثنين إلى
الجمعة  ،من حلقة الحافالت في كل مدرسة مشاركة .يمكنك القيادة .يرجى البقاء في سيارتك وسيتم توفير وجبات الطعام على أساس عدد األطفال في
:السيارة .نرحب أيضا بالمشي .يمكنك الذهاب إلى المدرسة األكثر مالءمة لك
مدرسة ريفرتون االبتدائية
مدرسة ليمان مور المتوسطة
مدرسة دير الثانوية
مدرسة الملك المتوسطة
مدرسة مجتمع إيست إند
مدرسة بريسومسكوت االبتدائية
مدرسة رو االبتدائية
مدرسة  Peaks Islandاالبتدائية
لن يقوم الموظفون بفحص األسماء أو طلب تحديد الهوية  ،ولكن الوجبات مخصصة لألطفال والمراهقين فقط .لسوء الحظ  ،ال يسمح لنا بتقديم وجبات
.للكبار
يتم توفير خيارات إضافية للوجبات من قبل أندية األوالد والبنات في جنوب والية ماين .يتم إغالق النادي الخمسة الخاص بهم حتى  27مارس  ،ولكن يمكن
في النوادي من الساعة  4مساءً .حتى  5مساءً من االثنين إلى الجمعة ألي طفل في المجتمع يبلغ من  Grab-and-Goللعائالت الحصول على وجبات
 “.العمر  18عاما أو أقل .النوادي في بورتالند مقابل مدرسة بورتالند الثانوية  ،وفي “ريفرتون بارك” و قرية” ساجامورالسكنية
مواد وأجهزة التعلم
ستكون هناك فرصة للحصول على المواد التعليمية واألجهزة التقنية في “المدرسة المنزلية” لطفلك يوم األربعاء  18مارس .سيتم التوزيع إما في الهواء
الطلق أو في مساحة كبيرة مثل صالة األلعاب الرياضية .كإجراء احترازي إضافي  ،يُطلب من العائالت الحضور فقط الستالم المواد التعليمية إذا لم يكن
.طفلك قادرا على الوصول إليها عبر اإلنترنت واختيار األجهزة التقنية فقط إذا لم يكن لدى طفلك جهاز بديل في المنزل
ستكون هناك جداول متداخلة لالستالم في جميع المدارس (المدارس االبتدائية  /اإلعدادية  /الثانوية)  ،أبجديا استنادا إلى اسم العائلة .هنا هو الجدول
:الزمني
 A-Fاالسم األخير يبدأ بـ 9:00 - 11:00
11:00 - 1:00 G-M
1:00 - 3:00 N-Z
:من الروضة إلى الصف الخامس
الصف الخامس في المدرسة المنزلية لألطفال أو مواقع توزيع الطعام .إذا كان لدى العائالت القدرة  K-يمكن الحصول على حزم التعليم الخاصة بالصف
على الطباعة و  /أو ال ترغب في القدوم إلى المبنى  ،يمكن أيضا الوصول إلى حزم التعلم عبر اإلنترنت على موقع المقاطعة الذي يبدأ يوم األربعاء 18
.مارس .يمكن الحصول على حقائب أنشطة ما قبل الروضة من مدرسة طفلك .يتم تطبيق الجدول المتدرج حسب االسم األخير واألبجدية
:المدارس الثانوية

االلتحاق بالمدرسة اإلعدادية والثانوية مخصص لمواد التعلم واألجهزة وأدوات الفرقة فقط .يرجى الرجوع إلى المراسالت من مدرسة طفلك للحصول على
.معلومات أكثر تحديدا
تم إصدار أجهزة الصف السابع والثامن بالفعل لألجهزة التقنية .إذا كانوا قد أخذوا تلك المنازل إلى المنزل أو كان لديهم جهاز بديل في المنزل  ،فيجب عليهم
استخدامها .يجب على أسر الطالب الذين تركوا أجهزتهم في المدرسة وليس لديهم بديل آخر في المنزل  ،اتباع الجدول الزمني المتدرج الستالم أجهزتهم من
.المدرسة
.تعمل المنطقة على خطة لتوزيع األجهزة على طالب الصف السادس دون الوصول إلى األجهزة في المنزل
وصوالً مجانيا لمدة  60يوما للعائالت التي تحتاج إلى  Spectrumتستكشف المنطقة خيارات للوصول إلى اإلنترنت للعائالت التي ال تملكها .تقدم
.الوصول إلى اإلنترنت أثناء األزمة
.ستقوم المدارس بتتبع حضور الطالب اعتبارا من  18مارس .وستقوم كل مدرسة بإبالغ المزيد من المعلومات حول كيفية حدوث ذلك
.التزام مدارس بورتالند العامة بضمان استمرار طالبنا في التعلم مع الحفاظ على سالمتهم وموظفينا

كزافييه بوتانا  ،المشرف
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