أعزائنا عائالت Rochester Prep
نتمنى لكم وألسركم السالمة واالستمتاع بالصيف .وكما سبق أن شاركنا األمر معكم ،اعتاد فريق عمل  Uncommonهذا الصيف إلى

االستماع إلى أعضاء مجتمعنا والتعلم من رؤى وأفكار طالبنا ،الخريجين ،المعلمين ،فأنتم عائالتنا .وقد استكمل األالف منكم المسح الخاص
فضال عن عن المشاركة في تجمعات جماعية
بالعودة للمدرسة .وشارك المئات رؤياهم وأفكارهم المتعلقة بمدرستنا وكيفية قيامنا بالتطوير،
ا
صغيرة في األسابيع القادمة .ونشكركم على هذا الوقت الذي تشاركونه معنا فيما يتعلق بهذه الموضوعات الهامة ،فنحن نستمع ونقدر مدى

الصدق واألمانة منكم.

جدا لما نخططه للسنوات الدراسية القادمة والتي نضع السالمة كأولوية أولى ،ويسعدنا تقديم خيارات هجينة وعن ُبعد
فهذه المالحظات مفيدة ا
فقط لألباء .ويتضمن النموذج الهجين تدابير السالمة مثل ارتداء الكمامات وقياس درجات الح اررة ،والنموذج عن ُبعد يسمح للطالب بالمشاركة

الفعالة مع المنظومة التعليمية.

النهج الهجينة وعن ُبعد في السنوات الدراسية القادمة في األسابيع التالية ،ولكن اآلن نتوجه لكم بالشكر،
لذا نتطلع إلى مشاركة المزيد عن ُ
فنحن نسعى لجعل  Uncommonأقوى وأكثر فعالية.
تحديثات إعادة فتح المدرسة
فتح المدرسة:
أمضينا الشهور الماضية نخطط للعودة للمدرسة ،ويسعدنا وبشدة مشاركة خططنا معكم فيما يتعلق بفتح المدارس بفكر متجدد يضع

السالمة والصحة أواال .بينما نحن نتطلع إلى رؤية طالبنا بنفسهم قر ايبا ،نبلغكم أن أول أسبوعين من الدراسة ( 31أغسطس – 11
سبتمبر) ستكون الدراسة عن ُبعد .وسيتم إبالغ أولياء األمور بمجرد صدور ق اررات من الدولة أو المحليات تتعلق بإعادة فتح المدرسة

أو بعد  14سبتمبر بأنفسنا.

خيارات التعليم عن ُبعد فقط:
نحن على علم أنه حتى بعد قرار إعادة فتح المدرسة ،سيفضل بعض أولياء األمور إبقاء أطفالهم بالمنزل بسبب مخاوف تتعلق بصحة
العائلة .ويحق ألولياء األمور توقيع طلب لخيار التعليم عن ُبعد فقط .فنحن نتلزم بتوفير إمكانيات ربط طالبنا بالتعليم حتى في حالة
عدم قدرتهم على المجئ بأنفسهم إلى المدرسة .فإذا رغبت في تسجيل الطالب في التعليم عن ُبعد فقط للربع األول من السنة الدراسية

بدءا من  7أغسطس ،وسيقوم شخص من المدرسة باإلجابة عن كل
( ،)10/30 – 8/31يرجى استيفاء النموذج على الرابط هنا ً
استفساراتك واستكمال عملية التسجيل .في أوائل أكتوبر ،سنتواصل معك مرة أخرى ونستكمل الخيارات المتاحة لالشتراك في التعليم عن
ُبعد في الربع الثاني من العام الدراسي.

الصحة والسالمة:

فضال عن توجيهات الدولة والمحليات ،فنحن
الصحة والسالمة هي األولوية األولى لنا .وبناء على المدخالت المتاحة في مسوح األسرة،
ا
نخطط لتنفيذ تدابير الصحة والسالمة التالية عند إعادة فتح المدرسة:
o

يتعين على كافة الطالب وأعضاء هيئة التدريس ارتداء الكمامات

o
o
o
o

تعقيم األيدي عند الدخول ،األماكن العامة ،وخارج الفصول

يقضي الطالب فترة كبيرة من الوقت في مجموعات صغيرة بداخل الفصل

يحافظ الطالب وأعضاء هيئة التدريس على التباعد االجتماعي خالل اليوم الدراسي ،وداخل الفصل

ليال ،وتعقيم كافة األسطح خالل اليوم الدراسي بصورة دورية
سيتم تطهير المدرسة بالكامل ا

في حالة عدم إتاحة الفرصة لديك لمشاهدة مقطع الفيديو المتعلق بالعودة للمدرسة ،وخطط الصحة والسالمة لدينا أثناء التواجد بداخل

المدرسة بأنفسنا ،ندعوك لمشاهدة اآلن! ويرجى التأكد من وضع إشارة مرجعية على صفحة ويب  ،Uncommon Familyوالتي تُحدث
دورايا.
نماذج التعليم وأمثلة من الجداول:

أسبوعيا،
عند إعادة فتح المدرسة للعودة ،تُفتح المدرسة <االبتدائية واإلعدادية> بنظام الهجين ،حيث يأتي الطالب إلى المدرسة  3-1أيام
ا

أسبوعيا عند إعادة الفتح> .ونظرة عامة
والتعلم عن ُبعض باقي األيام< .وسيتمكن طالب المرحلة التاسعة من الحضور للمدرسة  5أيام
ا
عن كيف ستبدو عملية التعلم عند البدء عن ُبعد ،باإلضافة إلى أمثلة لبضع الجداول متاح اآلن هنا وعلى صفحة ويب Uncommon
.Family
أجهزة  Chromebooksالفردية:
كما شهدت في فيديو العودة للمدرسة ،يسعدنا أن نشارك خطط مدرسة  Uncommonلتزويد كل طالب بجهاز  Chromebookالخاص

نظر لزيادة الطلب على التكنولوجيا للتعلم عن ُبعد في جميع أنحاء الدولة والتزامنا بتوفير أفضل أنواع األجهزة ،ستأتي أجهزة
به .ولكن اا
 Chromebooksمتأخرة في فترة الخريف .وسنبدأ العام الجديد بمنصات وتقنيات عبر األنترنت تعمل معكافة األجهزة ،كما فعلنا في

الربيع .وسيعمل المسؤولون في المدرسة على حل أي مشكالت في األجهزة للطالب ،بقدر اإلمكان ،حتى يتمكنوا من الوصول من خالل
األجهزة الخاصة بهم (حواسب محمولة ،حواسب مكتبية ،حواسب لوحيه ،أو هواتف ذكية) .وإذا كنت من الطالب العائدون للمدرسة عند

إعادة الفتح ،يرجى استكمال مسح إعادة التسجيل لإلشارة إلى أنه ليس بإمكانك توفير جهاز الكتروني متصل باألنترنت .وسيتم اإلعالن
عن المزيد من التفاصيل حول الجداول الزمنية ،التوزيع ،أفضل الممارسات ،والدعم لبداية العام وفي فترة الخريف.

تذكير بخطة عمل  :DEIمسح األسرة
في األسبوع الماضي ،شاركنا فرصتين لتقديم أفكارك ومالحظاتك هنا .ونشكر كل شخص استكمل هذا المسح و/أو سجل في المراسالت

المدخالت ستساعد مباشرة في توضيح ما نقوم بفعله وما يجب علينا تغييره في العام الدراسي القادم ،ونخطط للعودة بخطط
العائلية .فهذه ُ
مستقبلية بحلول  15أغسطس .وإذا لم تقم بفعل ذلك حتى اآلن ،نرجو منك:
•

استيفاء االستبيان الموجز ،غير محدد الهوية حول تجربة طفلك/أطفالك في مدارس  Uncommonاليوم 31 ،يوليو .فإذا

كان لديك أكثر من طفل في مدارسنا ،يرجى عدم التردد في استيفاء هذا االستبيان لكل األطفال أو مرة لكل طفل ،بناء على
رأيك إذا كان موحد لكل األطفال أو مختلف لكل منهم .يرجى مالحظة أن هذا االستبيان مختلف عن الذي ارسل مع طفلك
خالل فترة المدرسة ،فهذا يساعدنا على التخطيط إلعادة الفتح وتحديث السجل بكافة معلومات التواصل الجديدة.

المصادر
ركن العافية – الطبخ مع األطفال

بدال من شراء الغذاء أثناء الذهاب للمنزل أو جلب شيء مجمد
الطبخ مع األطفال – الصيف هو وقت رائع لتعلم هواية جديدة! لذا ،ا
ووضعه في الفرن أو الميكروويف ،يتم جمع الفريق بالكامل إلعداد وجبة الغذاء على األقل مرة واحدة كل أسبوع .وهنا ستجد وقت ممتع
طويال مع العائلة.
معا للتحدث والضحك أثناء إعداد وجبة شهية مصنوعة منز اليا ،وبدء عادات وذكريات تستمر
ا
للعائلة ا

تذكير بتعداد :2020

هذا تذكير دوري بتعداد  2020الذي يحدث اآلن! يتم تحديد الكثير من الموارد التي تعتمد عليها مجتمعاتنا ،بما في ذلك تمويل التعليم،

من خالل التعداد .من الضروري أن يتم عد الجميع في روتشسترونيويورك .المجتمعات التي ال تُعد بشكل صحيح ال تحصل على الموارد
التي تستحقها .ادعم مجتمعنا من خالل ملء نموذج التعداد اليوم ،ويرجى تشجيع عائلتك وجيرانك على فعل الشيء نفسه .أضغط هنا

لملء نموذج التعداد #ويتم_احتسابك.
بطال للعائلة!
كن ً

أبطال العائلة يدعموا مدرستهم والمجتمع من خالل مشاركة خبراتهم ونشر التجارب بين العائالت الجديدة المهتمة باالنضمام إلى

 .Uncommonفنحن ننظم بنوك الهاتف ،البحوث من الباب للباب ،حمالت وسائل التواصل االجتماعي لمساعدة األسر الجديدة على
التعرف على المزيد حول  .Uncommonاشترك اآلن للتعرف على المزيد!

ساعدنا ف ر
جيانك ،أصدقائك ،ومجتمعك عىل التسجيل اليوم!
نش المعلومات حول  Uncommonمن خالل تشجيع ر
ي

