
 

 

 

 0202خطة العودة إلى المدرسة في يناير 
 

 أعزائي عائالت مدارس جيفكو العامة والطالب والموظفين والمجتمع،

 

ال األفضل لألطف نشكركم على سعة صدركم ونخبركم أننا حددنا خطتنا للعودة إلى التعلم  المباشر وجًها لوجه. نحن نعلم أن التعلم المباشر وجًها لوجه هو

الموظفين للعودة للتعليم ، أصدر مجلس التعليم في مدارس جيفكو قراًرا يوجه 0202يونيو  71لتلبية احتياجاتهم األكاديمية واالجتماعية والعاطفية. في 

(. لقد شاركنا معكم منذ البداية أن هدفنا JCPHالمباشر وجًها لوجه بأقصى حد ممكن بما يتماشى مع إرشادات إدارة الصحة العامة في مقاطعة جيفرسون )

 (.COVID-19ة فيروس كورونا )وجًها لوجه هذا العام الدراسي بينما نواصل استكشاف جائح التعلم المباشرهو تقديم أكبر قدر ممكن من 

 

مة وكوالت السالمن خالل هذه التوجيهات واألهداف، نشارككم خطة العودة إلى المدرسة بعد العطلة الشتوية. سنستمر في اتباع إرشادات الصحة العامة وبروت

وآمن. يتطلب األمر من جميع أعضاء طاقم مبنى  ومراقبة مقياس إضافي، وقياس معدالت تغيب الموظفين، لضمان أن المدارس يمكن أن تعمل بشكل فعال

ليمية آمنة ضمان بيئة تع -المعلمين والمهنيين المكتبيين والعاملين في مجال تقديم الطعام وعمال النظافة ومحترفي الدعم التعليمي وقادة المدارس  -المدرسة 

( في مجتمعنا والحفاظ على مستويات التوظيف لدينا داخل COVID-19ورونا )وقوية. ستعتمد قدرتنا على وضع الخطة أدناه على الحد من انتشار فيروس ك

 المدارس وعبر عمليات المنطقة.

 

 في يناير ستبدأ المدرسة في تطبيق التعلم عن بٌعد

 

وية. في انتشار الفيروس بعد العطلة الشتفي حين أننا ملتزمون تماًما بالعودة إلى التعلم المباشر وجًها لوجه، إال أن هناك مخاوف جدية بشأن االرتفاع المحتمل 

يوًما قبل فتح مدارسنا للتعلم المباشر وجًها لوجه لتجنب انتشار  71( بتوفير فترة حضانة مدتها JCPHنصحتنا إدارة الصحة العامة في مقاطعة جيفرسون )

تح لتعلم عن بُعد وفقًا لجدولنا األسبوعي الحالي، ثم ننفذ خطة إعادة فالفيروس الذي قد يؤدي إلى الحجر الصحي الفوري. لذلك، سنبدأ الفصل الدراسي بتطبيق ا

 متداخلة لضمان استدامة التعلم المباشر وجًها لوجه وتجنب االنقطاع بسبب انتشار الفيروس أو إجراءات الحجر الصحي الرئيسية.

 

COVID-مؤشر فيروس كورونا )النموذج لبقية العام الدراسي، ما لم يصل  بمجرد أن نعود إلى التعلم المباشر وجًها لوجه، فإن خطتنا هي الحفاظ على هذا

ى إلى المستوى األرجواني الخطير. من اآلن فصاعًدا، سنقوم بتغيير نماذج التعلم مؤقتًا على أساس كل مدرسة على حدة من مجموعات فردية إل ( 19

 (.COVID-19اجة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا )مجموعات عن بُعد أو مجموعات معزولة حسب الح

 

 العودة إلى خطة التعلم المباشر وجًها لوجه

  

 

  20إلى  6من  مالحظات حول تنفيذ طريقة التعلم المختلط للصفوف
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  ستستمر المنطقة في مراقبة نشاط الفيروس، والحجر الصحي، وإرشاداتCDPHE وJCPH  حول أنشطة الحضور الشخصي. سنستمر في

 واتخاذ القرار في أقرب وقت ممكن لبدء التعلم المختلط. 20إلى  6تقييم تاريخ البدء للصفوف من 

 .يؤثر الفيروس على الطالب األكبر سنًا بشكل غير متناسب بسبب ارتفاع معدالت االنتقال واإلصابة بالفيروس 

 .ال تسمح الجداول الزمنية الثانوية غالبًا باستخدام المجموعات كإستراتيجية تخفيف 

  العامة عندما تصل مقاطعة جيفرسون إلى المستوى من قبل مسؤولي الصحة  70إلى  6يتم دعم العودة إلى نموذج التعلم المختلط للصفوف من

( أو مع تحسين المقاييس في المستوى األحمر لمؤشر الفيروس. يجب أيًضا تلبية ما COVID-19البرتقالي على مؤشر حالة فيروس كورونا )

 يلي:

o   مدارسK-5 .مستقرة من الناحية التشغيلية 

o  متبوًعا بانخفاض.تُظهر مقاطعة جيفرسون ثباتًا في معدالت اإلصابة 

o  ستستخدم المدارس معايير تحديد جهات االتصال المستهدفة(TCI) ،ومخططات الجلوس، وستة أقدام من التباعد االجتماعي ،

 وتطلب ارتداء األقنعة كإستراتيجيات تخفيف.

 المعلومات الرئيسية األخرى

  :( حتى نهاية العام الدراسي 70-)من صفوف ما قبل رياض األطفال  ستستمر المنطقة في تقديم وجبات مجانية لجميع الطالب خدمات الطعام

. سيتم تقديم تفاصيل حول هنا" الحالية Grab & Go. تتوفر المزيد من المعلومات حول مواقع توزيع وجبات االستالم السريع "0202-07

  خدمة الوجبات في يناير قبل العودة إلى المدرسة.

 :تقوم المنطقة بتكييف خطط الركوب لتتماشى مع العودة إلى التعلم المباشر وجًها لوجه في مختلف مستويات الصفوف والبرامج.  خدمات النقل

 سيتم توفير مزيد من المعلومات قبل العودة إلى المدرسة.

 :تتبع مدارس جيفكو العامة إرشادات رابطة أنشطة مدرسة كولورادو الث األلعاب الرياضية واألنشطة( انويةCHSAA وإرشادات الصحة العامة )

يناير. سيتم إرسال معلومات حول  02في  CHSAAالتابعة للوالية والمحلية. من المتوقع أن يبدأ الموسم الثاني لأللعاب الرياضية التابع لرابطة 

 جداول التمارين واألنشطة بمجرد توفرها.

 

 نطلب من مجتمعنا التعاون

 يمكن أن يفعله مجتمع مقاطعة جيفرسون لدعم التعلم المباشر وجًها لوجه في يناير؟ما الذي 

 

 االستمرار في اتباع جميع بروتوكوالت الصحة والسالمة من كيانات الصحة العامة

نطلب من الجميع في مجتمعنا توخي اليقظة (. COVID-19تعتمد قدرتنا على تقديم التعلم  المباشر وجًها لوجه على الحد من انتشار فيروس كورونا )

رة. ن هم خارج األسوارتداء األقنعة وغسل اليدين وممارسة التباعد االجتماعي واالحتفال باألعياد مع المقربين في المنزل والحد من التجمعات الكبيرة مع م

 (.COVID-19من أعراض فيروس كورونا ) إذا كنت تعاني لالختبارابق في المنزل إذا كنت مريًضا واذهب 

 

 داعم للتعليم

د أيًضا تقدير، نو صرح الحاكم بوليس علنًا أنه يعتقد أن المدارس آمنة ويجب أن تكون مفتوحة للتعلم المباشر وجًها لوجه. في حين أن بيان الدعم هذا موضع

رية األخرى على المشاركة مع فريق عمل العودة إلى المدرسة التابع للحاكم أن نرى إجراءات تتوافق معه. تعمل مدارس جيفكو العامة والمناطق الحض

 لمعالجة العقبات التي تعترض التعلم المباشر وجًها لوجه. فكر في التواصل مع مكتب الحاكم وشجعه على:
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  انون من عإعطاء األولوية لموظفي المنطقة التعليمية في تلقي اللقاح بعد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين األوائل وأولئك الذين ي

ض غنقص المناعة/المخاطر العالية. سيؤدي ذلك إلى زيادة قدرتنا بشكل كبير على توفير عدد كاٍف من الموظفين للعمل في المدارس يوميًا ب

 ( المستمر في المجتمع.COVID-19النظر عن انتشار فيروس كورونا )

  دعم بتوفير التمويل والموارد اإلضافية للمناطق التعليمية لتغطية التكاليف اإلضافية وخسائر اإليرادات ونفقات المعدات اإلضافية المرتبطة

  المدارس والطالب خالل هذا الوباء.

  التنازل عن رسوم ترخيص طلبCDE .وفحص الخلفية لطلبات المعلمين البدالء الجدد 

 .االستمرار في تقديم اختبار مجاني أو منخفض التكلفة في جميع أنحاء مجتمعنا وضمان سرعة إنجاز نتائج اختبار فيروس كورونا  

 كن مدرًسا بديالً أو سائق حافلة أو عامل نظافة أو عامل خدمة طعام

المباشر وجًها لوجه في الفصل الدراسي األول تحدث بسبب مشكالت التوظيف المتعلقة ببروتوكوالت  هناها أثناء التعلمكانت العديد من التحديات التي واج

ظيفة غل وأو ش معلم بديلالحجر الصحي، فضالً عن انتشار الفيروس والمرض. ندعو مجتمعنا لالنضمام إلى فريق عمل جيفكو من خالل التقدم لشغل وظيفة 

 .هنا، واعرف المزيد عن الوظائف البديلة هنابدوام كامل كسائق حافلة أو عامل خدمة طعام أو وظائف شاغرة أخرى. راجع موقع الوظائف العامة لدينا 

 

 الختام

على الفور، بينما يريد البعض  ٪722المباشر وجًها لوجه بنسبة  رس إلى التعلمنعلم أن خطتنا لشهر يناير لن تجعل الجميع سعداء. يريد البعض أن تعود المدا

لون الدعم والمسؤواآلخر منا االنتظار لفترة أطول من خطتنا. لقد التقينا بمئات من أصحاب المصلحة بما في ذلك أولياء األمور والطالب والمعلمون وموظفو 

التعليقات. نعتقد أن ما قدمناه هنا هو الطريقة األكثر منطقية وآمنة واستدامة إلعادة طالبنا وموظفينا إلى التعلم خالل األسابيع الماضية لمراجعة الخطة وجمع 

 المباشر وجًها لوجه.

 

عامل مع مسؤوليات يت نلقد أثرت هذه األشهر العديدة من التنقل في الوباء على حياتنا كلها بطرق مختلفة وسنستمر في الشعور بآثاره لفترة طويلة. كثير منا كا

في  ء أو المعارف.الرعاية والعمل والمنزل بطرق جديدة. كان البعض منا يفعل كل هذه األشياء بينما نكافح المرض ونحزن على فقدان أحد األحباء أو األصدقا

ا األعياد واألسابيع المقبلة، دعونا نحافظ على إحساسن حين أن حقيقة توافر اللقاح قد قدمت نقطة نهاية في المستقبل، إال أننا لم نصل إليها بعد. خالل موسم

  بالحب واللطف، واألمل في جعل الحياة أكثر احتمااًل في هذا الوقت الصعب.

 

 مع خالص تحياتنا،

 مدارس جيفكو العامة
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