
 
 

 2020يوليو  9الخميس 

 

 السادة أسر الطالب،

 

إلى   Nashvilleعن عودة مدينة  Cooperأغسطس، وأعلن العمدة  29األسبوع الماضي حالة الطوارئ لتستمر إلى يوم  Leeمدد الحاكم 

المرحلة الثانية من خطة إعادة فتح المدينة. تم اتخاذ هذه اإلجراءات بسبب ما يشهده مجتمعنا المحلي من زيادة مطردة في عدد حاالت  

، ويمثل هذا تغييًرا كبيًرا في مجرى األحداث وإشارة واضحة إلى ضرورة توخي جميع األسر، والطالب،  19اإلصابة بفيروس كوفيد 

 ر إلى أن ينتهي فصل الصيف.  والعاملين الحذ

 

عرضت المدينة في الشهر الماضي إطار عمل للعودة اآلمنة إلى المدارس، وهو اإلطار الذي شارك في وضعه مسؤولون في مجال الصحة  

الثانية. وعلى  نص إطار العمل هذا على أنه ال ينبغي إعادة فتح أبواب المدارس مع استمرار بقاء المدينة في المرحلة المحلية والتعليم. 

الرغم من ذلك، خضعت بعض األجزاء من خطط إعادة فتح المدينة للتعديل، ونحن في انتظار تلقي التوجيهات المحدثة من مسؤولي الصحة  

  والتعليم. وبينما ننتظر ذلك، نحن على يقين اآلن من ثالثة أشياء:

 

  19المجتمعات التي نخدمها حاالت إصابة بفيروس بكوفيد  ال تزال صحة أسر طالبنا وسالمتهم على رأس أولوياتنا، وقد شهدت .1

 أكثر من أي أجزاء أخرى من المدينة.  

% من أسر الطالب إلى تفضيلهم للتعليم عن بُعد في بداية العام 70في استطالعنا األخير حول النقل والتكنولوجيا، أشار  .2

 الدراسي.  

الدراسي حتى يتمكن فريقنا من التركيز على إنجاح األمر، ومن ثم تحظى  حان الوقت التخاذ قرار نهائي بشأن كيفية بدء العام  .3

 أسر الطالب بالوقت الكافي لالستعداد.  

 

 . نحيطم علًما بأننا أعددنا لكم منصةسنفتتح عامنا الدراسي بالتعليم عن بُعد، ثم نعيد تقييم الوضع في األول من سبتمبر ، لهذه األسباب

ل التعليم االجتماعي/ الوجداني اليومي، واإلرشادات المباشرة، وفترات زمنية مرنة؛ مما سيسمح لنا بتزويد كل قوية للتعليم عن بُعد، تشم

  طالب بفرص التعلم وممارسة األنشطة التي تلبي احتياجاته الفردية.

 

( وجميع المعلومات  chromebookزة )للمشاركة في التعليم عن بُعد خالل األسابيع األولى، فقد وضعنا جدوالً زمنيًا يتيح تلقيكم ألجه

 الالزمة من أجل بدء العام الدراسي بشكل ناجح. 

 

، ونحن  Rocketship( التي أصدرتها أكاديمية Chromebook: نجمع خالل هذا األسبوع جميع أجهزة )أسبوع السادس من يوليو

(  Chromebookلطفلكم. إذا كان طفلكم قد حصل على جهاز )بحاجة إلى هذه األجهزة لتحديثها بحيث تتوفر جميع التطبيقات الجديدة 

  10يوليو( ما بين الساعة  10 - 6للتعليم عن بُعد في الربيع الماضي، فيمكنكم تسليم الجهاز إلى المدرسة في أي يوم من أيام هذا األسبوع ) 

يوليو(.   10 -  8مساًء أيام األربعاء والخميس والجمعة ) 6:30إلى  4:30بعد الظهر. ويمكن أيًضا تسليم األجهزة ليالً من الساعة  2صباًحا و

( منكم. ال Chromebookسيتعين عليكم التوقف عند مدخل خروج الطالب والبقاء في سيارتكم. سيأتي إليكم أحد العاملين الستالم جهاز )

 .  Davidson Countyتنسوا ارتداء األقنعة أثناء التعامل مع العاملين لدينا، ألنها الزمة اآلن في مقاطعة 

 

 . يعقد قادة المدرسة فعاليات توجيهية على اإلنترنت. التوجيهات البصرية والتواصل مع المعلمين أسبوع الثالث عشر من يوليو:

يوليو من  15جلسة توجيهية على اإلنترنت لألسر الجديدة عليها يوم األربعاء  Rocketship United Academyتعقد س ●

 مساًء.   6:30إلى   4:30يوليو من الساعة  16مساًء، ولألسر المنقولة معها يوم الخميس  6:30إلى  4:30الساعة 

توجيهية على اإلنترنت لألسر الجديدة عليها يوم جلسة  Rocketship Nashville Northeast Elementaryستعقد  ●

 مساًء.   6إلى   5يوليو من الساعة  17مساًء، ولألسر المنقولة معها يوم الجمعة  6إلى  5يوليو من الساعة  16الخميس 



 

لتوزيع هذا أجهزة مساًء. سنوزع في يوم ا 5صباًحا إلى  8ستقيم كلتا المدرستين يوًما للتوزيع من الساعة  الثامن عشر من يوليو:

(Chromebook  وغيرها من األشياء الضرورية. وعلى الرغم من ممارستنا إلجراء التباعد االجتماعي، فنحن نخطط لالحتفال بهذه )

 الفعالية. نريد أن نجعلها تجربة ممتعة تشعل حماس طالبنا لبدء العام الدراسي الجديد.  

 

سيقوم المعلمون بزيارات منزلية افتراضية لإلجابة عن أي أسئلة قد تراودكم بشأن التعليم عن بُعد وبشأن   أسبوع العشرين من يوليو:

. نحن نهتم بالعالقات أكثر من أي شيء آخر. وعلى الرغم من أننا لن نكون في منزلكم، إال أننا على يقين تام أن Rocketshipأكاديمية 

 مبيوتر والهاتف. سيتواصل معكم المعلمون كل على حدة لتحديد موعد الزيارة االفتراضية لمنزلكم. بإمكاننا توطيد العالقات عن طريق الك

 

بشكل افتراضي لجميع األسر  ( Distance) Learning Academyستُقام أكاديمية التعلم عن بُعد أسبوع السابع والعشرين من يوليو: 

تجربتهم هذا الخريف للتعليم عن بُعد. سيتواصل معكم المعلمون لتحديد  من خالل  Rocketshipومقدمي الرعاية ممن يدعمون طالب 

موعد هذا األسبوع لالجتماع معهم ومع مجموعة صغيرة من األسر األخرى لطالب من نفس مستوى الصف الستعراض جدول التعليم عن 

أمورهم وأي مقدمي رعاية آخرين للمشاركة في   بُعد والمنصات اإللكترونية، واإلجابة عن أي أسئلة قد تراودكم. نحث الطالب وأولياء

 ( حتى يتسنى للجميع معرفة ما ينبغي توقعه عند عودة المدارس.  Distance Learning Academyأكاديمية التعلم عن بُعد )

 

ب، ونشيد بها، نود في أول أسبوعين أن نحث على بناء عادات التعليم عن بُعد لدى الطال الثالث من أغسطس: بدء التعليم عن بُعد! 

ونشجعهم عليها. ندرك أن الغالبية العظمى من طالبنا يستخدمون وسائل التكنولوجيا عدة مرات في األسبوع. وندرك أن بإمكانهم القيام 

 بذلك. نحن نهدف إلى أن نجعل التعليم عن بُعد ممتعًا لهم كألعاب الكمبيوتر! 

 

من خالل التعليم عن بُعد، إال أن هذا لم يكن السيناريو الذي نتمناه في هذه المرحلة.  وعلى الرغم من استعدادنا بشكل جيد لعودة المدارس 

ا  نفتقد رؤيتكم جميعًا في المدرسة كما نفتقد وجود طالبنا في حرم المدرسة. تنضم هذا العام ابنة أحد مديرى المدرسة إلى صف الروضة لدين 

 الب ببداية مختلفة. وعلى الرغم من ذلك، ال تزال السالمة على رأس أولوياتنا. ونتمنى جميعًا أن تحظى هي وجميع الط  Rocketshipفي 

 

وحتى لو كان باإلمكان عودة المدارس إلى تعليم الطالب وجًها لوجه في وقت الحق هذا الخريف، إال أننا نتوقع أن يكون هناك إغالق 

إن  أفضل من أي مدارس ابتدائية أخرى لمواجهة هذا التحدي.  متقطع للمدرسة على مدار العام. ونحن على ثقة بأننا مستعدون بشكل

التزامنا بمساعدة كل طفل على بلوغ أقصى إمكاناته أًصبح أقوى من أي وقت مضى. سنتعاون مع كل منكم لضمان نجاح طفلكم من خالل  

 التعليم عن بُعد. سنتجاوز هذه المحنة معًا!  

 

 مع خالص الحب والتقدير،

 

James Robinson 

 مدير المدارس 

 

 


