 25يونيو 2021
أهالي مجتمع مدارس ميلووكي العامة المحترمون،
أود أن أشكركم فردًا فردًا على دعمكم ومرونتكم خالل العام الماضي .لقد تكيَّفنا جمي ًعا مع ظروف الوباء المتغيرة باستمرار،
وقد نجحنا من خالل وضع هدف واحد في االعتبار وهو :تلبية احتياجات طالبنا .شاهدوا الفيديو المختصر هذا لذي يسلط
الضوء على عامنا الدراسي .21-2020
أرغب في اطالعكم على بعض المستجدات المهمة حول العام الدراسي .22–2021
ستكون جميع مدارس ميلووكي العامة مفتوحة للتعلُّم الشخصي خمسة أيام في األسبوع .ستكون مباني المدارس مفتوحة لعامة
الناس ،وعلى األهالي االتصال بمكتب المدرسة لتحديد مواعيد زياراتهم .سيتم تقديم برنامج افتراضي للعائالت التي تعتقد أن
التعلُّم االفتراضي هو الخيار األفضل ألطفالهم .بد ًءا من شهر يوليو ،ستتلقى العائالت التي أعربت عن اهتمامها بالبرنامج
االفتراضي مكالمات هاتفية للمتابعة لإلجابة على أي أسئلة إضافية والمضي قد ًما في عملية التسجيل.
كما كان في الماضي ،سيكون الدوام في مدارس ميلووكي العامة وفقًا لتقويمين .سيسير الدوام في المدارس الثانوية والمدارس
المتوسطة المستقلة ومدارس رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر ( )K–12وفق تقويم البدء المبكر .وسيسير الدوام في
جميع المدارس االبتدائية والبرنامج االفتراضي وفق التقويم التقليدي.
ستفرض مدارس ميلووكي العامة ارتداء الكمامات في جميع المباني والمدارس وفي الحافالت .ولكن لن يكون ارتداء
الكمامات مطلوبًا في الخارج أو أثناء تناول وجبات الطعام أو المشروبات .سيتباعد الطالب والموظفون عن بعضهم مسافة
فعلية تبلغ ثالثة أقدام أثناء تواجدهم في المبنى ،وستحتوي جميع الفصول الدراسية والمناطق العامة على مرشح .HEPA
سيحتفظ كل مبنى بموظفين إضافيين ألعمال التنظيف ،وسيتم تنظيف المناطق شديدة االحتكاك بانتظام طوال اليوم.
يسعدنا أن نعلن عن عودة األنشطة الرياضية .التسجيل متاح اآلن لرياضات الخريف للمدارس الثانوية .لن يُطلب من الطالب
المشاركين في الرياضات الخارجية ارتداء الكمامات .وبالنسبة للرياضات الداخلية ،لن تكون الكمامات مطلوبة أثناء تنافس
الطالب ،ولكن ستكون األقنعة مطلوبة أثناء عدم المنافسة (على سبيل المثال ،أثناء الجلوس على المقاعد) .يجب على طالب
المدارس الثانوية المهتمين بممارسة رياضات الخريف التسجيل عبر اإلنترنت على الرابط .https://bit.ly/3xUdna2

سيتم فتح برامج ما قبل المدرسة وبعدها ،بما في ذلك مراكز التعلم المجتمعي ( )CLCsومخيمات ميلووكي الترفيهية
واألماكن اآلمنة .سيتم تحديث هذه المعلومات بانتظام على رابط صفحة ويب ميلووكي للترفيه قبل وبعد المدرسة.
نشجعكم أنتم وأفراد عائالتكم البالغين من العمر
لقاحات كوفيد 19-متوفرة للجميع بعمر  12سنة بأكبر وتبيَّن أنها آمنة وفعالةِّ .
 12سنة فأكبر على تلقي الطعوم .لمزيد من المعلومات حول اللقاحات ،تفضلوا بزيارة صفحة ويب كوفيد 19-لدائرة صحة
ميلووكي.
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أريد أن يشعر جميع الطالب واألهالي والموظفين بالثقة بشأن العودة اآلمنة إلى الفصول الدراسية هذا الخريف .ستستمر إدارة
المنطقة التعليمية في اطالعكم على المستجدات طوال الصيف .يُرجى ترقُّب هذه المستجدات على مواقع إدارة المنطقة
التعليمية والمدارس ووسائل التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني ومن خالل الرسائل.
أتطلع إلى عودتكم إلى المدرسة في فصل الخريف!
مع خالص التمنيات،
د .كيث بوسلي
مدير عام المدارس
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