 20آذار -مارس 2020
 ،أعزائي عوائل مدارس بورتالند العامة وأفراد المجتمع
 COVID-19أكتب إليكم إلبالغكم بأن مدارس بورتالند العامة تمدد الجدول الزمني إلغالق المدرسة  ،بسبب انتشار المجتمع لـ
في مين .بدلاً من اإلغالق لمدة أسبوعين  ،سنغلق اآلن حتى  27أبريل  ،يوم الثنين التالي لعطلة الربيع .سيتم إغالق جميع
.للجمهور ) (PATHSمرافقنا  ،بما في ذلك تعليم بورتالند للكبار ومدرسة بورتالند للفنون والتكنولوجيا الثانوية
ستستمر إجراءات التعلم عن بعد وبرنامج توزيع الوجبات  ،الذي بدأ في  18مارس  ،خالل هذا اإلغالق الممتد .يشمل هذا
اإلغالق الممتد أيضاا استراحة أبريل  ،والمقرر أن تبدأ يوم الجمعة  17أبريل وتستمر حتى الجمعة  24أبريل .وستظل هذه عطلة
.مدرسية
نظرا
عندما أعلنت عن خطط اإلغالق األولية في  14مارس  ،حذرت من أنه من الممكن أن يمتد اإلغالق إلى ما بعد أسبوعين .ا
في ولية ماين مستمر في الرتفاع وهناك أدلة على انتقال المجتمع للفيروس  ،فقد أصبح من  COVID-19ألن عدد حالت
الواضح أن إغالقنا األصلي لمدة أسبوعين غير كاف للمساعدة في الحفاظ على سالمة طالبنا وموظفينا .وفقاا للظروف  ،من
.المحتمل أن تكون هذه الفترة الزمنية بحاجة إلى تمديد
كما سأؤكد مرة أخرى أن هذا القرار األخير قد اتخذ بعناية .يعد إغالق المدارس معاناة لجميع العائالت  ،وخاص ًةا ألفراد المجتمع
.األكثر حرما انا .ومع ذلك  ،نعتقد أن هذا اإلغالق الموسع ضروري لحماية صحة الجميع
لقد تطلبت منا هذه األزمة إطالق تجربة هائلة في التعليم المنزلي مع القليل من اإلشعارات والوقت للتحضير .نحن ندرك أن التعلم
الفتراضي ل يمكن أن يحل محل التجربة اليومية لاللتحاق بالمدرسة  ،خاصة بالنسبة للطالب األقل ح ا
ظا  ،بما في ذلك الطالب
والذين ل مأوى لهم .ومع ذلك ) (ELLالمتعددي اللغات و كذلك الطالب ذوي اإلعاقات والطالب الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية
 ،فإن كل شخص في مديرية تربية بورتالند ملتزم بتزويد الطالب بأفضل تجربة تعليمية ممكنة في ظل هذه الظروف غير
.المسبوقة .أطلب تعاونكم ودعمكم ونحن نسعى جاهدين لنكون ثابتاا تعليمياا لطالبنا خالل هذه الفترة العصيبة
لزيادة الوصول إلى برنامج الوجبات لدينا  ،لم نعد نطلب من العائالت حضور أطفالهم لستالم وجباتهم .أيضاا  ،سنضيف مدرسة
اعتبارا من اليوم .نواصل العمل على توصيل األجهزة التقنية إلى عائالت ل
بورتالند الثانوية إلى مواقع الوجبات الثمانية األخرى
ا
.تزال ل تملكها .يرجى البحث عن اتصالت من مدرسة طفلك حول تفاصيل التوزيع
يتم تحديث موقعنا بانتظام .يمكنك العثور على آخر األخبار واإلعالنات والموارد األخرى  ،بما في ذلك مقال عن المسافات
الجتماعية في ذلك الموقع.
Our PPS COVID-19 (Coronavirus) Information Center

 HelpDeskاستخدام خط الهاتف
:والبريد اإللكتروني للعائالت للحصول على إجابات ألسئلتهم ومخاوفهم بشأن أي مشكلة أثناء اإلغالق .رقم الهاتف هو

الوصول إلى لغات مختلفة .يمكنك أيضاا إرسال بريد إلكتروني إلينا  HelpDeskيمكن لخط هاتف 207-874-8159.
بلغتك األساسية على
ppshelpline@portlandschools.org.
.رجاء ،حافظ على سالمتك .سأواصل التواصل بانتظام مع عائالتنا خالل هذا اإلغالق
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