
 Uncommonأعزائنا عائالت 
 نتمنى أن تكونوا بخير وأسركم أيًضا.

 

( اإلعداد للعام  1نركز في هذا الصيف على أثنين من األولويات األساسية: في نشرتنا األخبارية في لألسبوع السابق، كما شاركنا فيما قبل 
منهجية  من خالل اتخاذ خطوات DEI( تنفيذ خطة عمل 2الدراسي القادم لضمان توفير بيئة أمنة وعملية تعليمية تفاعلية وذات فائدة، و

اليوم مع ثالثة تحديثات رئيسية: بداية عن ُبعد إليكم لتضمين التنوع واإلنصاف واإلدماج في عملنا وفي جميع مدارسنا ومنظمتنا. نكتب 
   ، وطلب مسح عائلي جديد، ودعوة للمشاركة في التجمعات العائلية.الدراسيلعامنا 

 بداية العام الدراسي عن ُبعد تحديث العودة مرة أخرى: 
ما زلنا نعتقد أن التدريس الشخصي مهم لرفاهية طالبنا، مع إعطاء األولوية أيًضا لسالمة طالبنا وسالمتهم. نظًرا ألننا نراقب الظروف  

. تم التدريس بهم عن ُبعدة سي وعوامل أخرى، فقد قررنا أن األسبوعين األولين من المدرسجائحة الكوفيد المحلية والخاصة بالوالية المتعلقة بـ 
. بينما نعلم أنه من الصعب أال نكون مًعا شخصًيا لبدء العام، سبتمبر 11عد حتى وسنواصل العمل عن بُ  أغسطس، 31عد في سنبدأ عن بُ 

بنا وموظفينا خالل هذا شعرنا أنه من المهم اتخاذ هذا القرار اآلن مع مراعاة السالمة وتوفير بعض اليقين وراحة البال في التخطيط لك ولطال
 عد الخاص بنا في األسبوعين المقبلين.الوقت المضطرب. نتطلع إلى مشاركة المزيد من التفاصيل حول نموذج التعلم عن بُ 

 أغسطس: عن ُبعد 31أسبوع  •
 عيد العمال، أجازة( –سبتمبر  7سبتمبر: عن ُبعد ) 7أسبوع  •

 : المسوح والتجمعات DEIتحديث خطة عمل 
أعلنا عن فرصتين لتقديم أفكارك ومالحظاتك هنا. وسيتم استخدام آرائك ومدخالتك لالستمرار  ،  DEIاالستماع لمجتمعنا هو أساس خطة عمل  

تغييرات في ما نفعل وسنبلغك بكل التغييرات المتعلقة بالعام الدراسي القادم. نتطلع إلى االستماع إليكم، وسيتم التواصل معكم فيما يتعلق بأي  
 أغسطس. 15والخطط المستقبلية في 

 ( مسوح األسرة 1
االستبيان   نتمنى أن تقوم باستيفاءرأيك يهمنا. ولضمان أننا نعتني بكافة أفكارك القيًمة فيما يتعلق بكل ما نفعل وما الذي يمكن تحسينه. 

فإذا كان لديك  يوليو.  31اليوم،  Uncommonحول تجربة طفلك/أطفالك في مدارس  )تم إغالق االستبيان( الموجز، غير محدد الهوية
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  

عن الذي ارسل مع طفلك خالل فترة المدرسة، فهذا يساعدنا على  األطفال أو مختلف لكل منهم. يرجى مالحظة أن هذا االستبيان مختلف
 التخطيط إلعادة الفتح وتحديث السجل بكافة معلومات التواصل الجديدة.

 
 ( التجمعات العائلية 2

دقيقة وستتم  30نستضيف أيًضا التجمعات العائلية بمجموعات صغيرة كفرصة ثانية لمشاركة تعليقاتك وآرائك. وتستمر هذه التجمعات لمدة 
باستخدام اجتماعات تطبيق زووم على األنترنت. والغرض من هذه التجمعات هو االستماع وجمع المعلومات التي ستخبرنا بما يجب علينا 

 .هنا )تم اعالق المسح(االشتراك في  يمكنك )بالنسبة لكامدن/تروي/ روتشستر(:، فضاًل عن التغييرات الواجبة للعام القادم. االستمرار فيه
لدينا تجمعات منفصلة ألولياء أمور/ مقدمي الرعاية للمرحلة الثامنة وأولياء أمور/ مقدمي الرعاية لطالب  : )بالنسبة لنيو يورك/ نيوارك



هنا )تم اعالق المسح( ويمكنك االشتراك في تجمع المرحلة الثانوية  هنا )تم اعالق المسح(،  ثانوي. يمكنك االشتراك في تجمع المرحلة الثامنة  
سيكون لدينا تجمعات منفصلة : )بالنسبة لبوستن(. 20-19مية التي كان بها الطالب في العام الدراسي وذلك باستخدام المرحلة التعلي 

هنا  ألولياء أمور/ مقدمي رعاية المرحلة اإلعدادية وأولياء أمور/ مقدمي الرعاية لطالب ثانوي. يمكنك االشتراك في تجمع المرحلة اإلعدادية 
وذلك باستخدام المرحلة التعليمية التي كان بها هنا )تم اعالق المسح( في تجمع المرحلة الثانوية ويمكنك االشتراك )تم اعالق المسح(، 

في حالة حدوث ذلك، يرجى االشتراك في قائمة   –نعتذر مقدًما إذا كانت التجمعات مكتملة العدد  (.20-19الطالب في العام الدراسي 
 ، في حالة وجود أماكن، فضاًل عن إمكانية مشاركة أفكارك خالل المسح. هنااالنتظار 

.  Uncommonنشكركم على دعمك وثقتكم المستمرة كلما مضينا قدًما في طرق العودة األمنة للمدرسة والتفكير في المزيد من الطرق لتقوية  
 الحب واالحترام واألمان والتعلم. علىبالكامل    قائمةسنخرج أقوى وسنستمر في تحقيق مهمتنا المتمثلة في أن نكون مؤسسة  وبفضل دعمكم،  

 
 يجر / مايكل بليكسينثيا ل

 األقليمي، مدير عام العمليات

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLMi0fUhyVE7AVIbE7XZFsOi5Ccj1yDpEIgHYUWhYQc3f5ig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLMi0fUhyVE7AVIbE7XZFsOi5Ccj1yDpEIgHYUWhYQc3f5ig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLMi0fUhyVE7AVIbE7XZFsOi5Ccj1yDpEIgHYUWhYQc3f5ig/viewform?usp=sf_link

