مرحبا بكل أعضاء مجتمع !Uncommon
ً
منذ قررنا إغالق مدارسنا في مارس الماضي ،أجبرتنا جائحة كوفيد 19-على تعديل كافة جوانب حياتنا اليومية خالل األشهر السابقة .وفي
ونظر
ًا
 ،Uncommonانتقلنا بسرعة إلى التعلم عن ُبعد والزلنا نعمل على تبية أفضل معايير التعليم التي يجب أن يحصل عليها طالبنا.
ألننا نتطلع للعام القادم ،نلتزم بتقديم مناهج تعليم صارمة وممتعة ألطفالنا بدون تغيير.
سويا مع طالبنا ،إال أننا على علم بأن الصحة والسالمة هي األولوية القصوى .لذلك ،قضينا الشهور الماضية
وعلى الرغم من افتقادنا للقاء ً
نخطط الستقبالكم مرة أخرى – والتشاور فيما يتعلق بكل خطوة مع خبراء الصحة ،ومشاركة مسؤولي الصحة ودمج المعايير المدرسية
للحصول على خطة لتقديم تجربة تعليمية قوية ،على رأس أولوياتها سالمة أعضاء هيئة التدريس والطالب.
وكما تعلمون
جميعا ،يستمر اصدار اإلرشادات من الدولة والمحليات وتعديلها تقر ًيبا بشكل يومي – وتستمر خطتنا في التحديث لدمج هذه
ً

المبادئ التوجيهية واإلرشادات .ومع أخذ هذا األمر في االعتبار ،نود أن نشارككم ما نعرفه حتى اآلن وما ستبدو عليه المدرسة في العام

القادم.
الخطة الحالية هي النموذج الهجين ،والذي سيقسم به الطالب إلى مجموعتين ،حيص يحضروا بشخصهم على األقل يومين في األسبوع في
أسبوعيا في المرحلة الثانوية ،واستبدال باقي األيام في التعلم عن ٌبعد.
المرحلة االبتدائية واإلعدادية ،ويوم واحد على األقل
ً
حصولنا على اإلرشادات من الدولة والمسؤولين المحليين ،سنقوم بإخطاركم بكافة التحديثات مع التفاصيل المتعلقة بالجدول
ومع استمرار
ً

الزمني المحدد .وولألسر الذين لديهم أكثر من طفل ،سنحاول كلما أمكن تنسيق الجداول حتى يكون األشقاء في المدرسة في نفس اليوم.

وجها
مع وضع هذا األمر في االعتبار ،نحن متحمسون ومستعدون لتقديم كافة المناهج عبر األنترنت حتى نتمكن من دعم عملية التعليم ً

لوجه وعن ُبعد ،وتقديم تجربة تعليمية قوية في الحالتين .والزلنا مستمرون في العمل لضمان حصول كافة الطالب على chromebook
واالتصال باألنترنت ،وهو ما يعتبر أساس التعلم عن ُبعد .وسنتواصل معكم أكثر في الخريف لتأكيد التوزيع.
وتعتبر سالمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس هي األولوية الخاصة بنا كما صممنا في أيام التواجد الفعلي.
أيضا مع خبراء الصحة لوضع سياسات وإجراءات وقائية مبسطة ،سهلة الحفاظ عليها ،وفعالة.
وعملنا ً
أوًال ،أي طالب أو عضو هيئة تدريس يظهر عليه أعراض المرض عليه البقاء في المنزل – وذلك لسالمة وسالمة اآلخرين .وسنقوم بمراقبة
األعراض لكافة الطالب وأعضاء هيئة التدريس قبل الدخول إلى مقر المدرسة ،بما في ذلك الفحص الملزم لدرجات الح اررة.
ينصح خبراء الصحة بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد االجتماعي ،وهم أهم معايير السالمة التي يمكن من خالل الحد من انتقال
الفيروس.

أثناء التواجد في المدرسة ،يتطلب من الطالب وأعضاء هيئة التدريس ارتداء الكمامات ،والتي سنوفرها لهم .ويمكن للطالب إحضار كماماتهم
معهم من المنزل.
على كافة الطالب وأعضاء هيئة التدريس الحفاظ على التباعد االجتماع ،مما يعني إعادة توزيع الفصول الدراسية ووضع عدد أقل من الطالب
في كل غرفة .وسيتم إعادة تنظيم التجمعات كثيرة العدد مثل الحضور ،اإلنصراف ،تناول الوجبات ،واالنتقال بين القاعات حتى تكون منفصلة
وغير متداخلة.
وسيتم تطبيق التباعد على المكاتب وغرف العمل ،ومراقبتها ،وتعقيمها لتلبية وتطبيق كافة بروتوكوالت التباعد والنظافة.
وسيتم تنظيف وتعقيم كافة المساحات دورًيا خالل وفي نهاية اليوم ،وعدم مشاركة أي مواد مع اآلخرين.
فضال عن التنبيه بغسل اليدين بشكل مستمر لكل فرد ،ووضع معقم أيدي في كافة أنحاء المبنى.
ً
أيضا على سياسات لدعم أفراد المجتمع المعرضين للمخاطر الطبية ،سواء بسبب صحتهم أو صحة من حولهم.
تحتوي خطتنا ً
جميعا سرعة تغيير البيانات الصحية هذه األيام ،فنحن نراقب عن كثب الظروف كافة الظروف في كل من مجتمعاتنا وكيفية التصرف
ورأينا
ً
السريع في حالة وجود ضرورة لتطبيق التعلم عن ُبعد بالكامل لحماية الطالب وأعضاء هيئة التدريس .كما نخطط لنكون أكثر مرونة وذكاء

معا عندما يكون الوضع أمن ،والبقاء عن ُبعد إذا كان هناك أي خطورة.
– بمعنى الحضور ً

معا مرة أخرى قر ًيبا ،لن نفعل ذلك إال في حالة التوصية بهذا والتأكيد على أمان العودة إلى مباني المدرسة.
وعلى الرغم من اشتياقنا للرجوع ً
وأول يوم مخطط للمدرسة هو األثنين 31 ،أغسطس ،سواء كان عن طريق الحضور أو عن ُبعد .ومع ذلك ،سيكون بيننا تواصل مستمر
وفق ما تقرره الدولة والسلطات المحلية ،وسنستمر في إخطاركم إذا تطلب األمر التغيير أو تأخير الميعاد.

اضيا أو من خالل الحضور ،وعلى الرغم من أن عدم عودة األمر إلى سابق عهده بال
نتطلع بشغف للعام الدراسي  ،21-20سواء كان افتر ً
شك ،ولكن نؤكد على قدرتنا على تقديم تجربة فريدة لمجتمع  – Uncommonمليئة بالتعلم والحب لكل من طالبنا.

