أعزائي أهالي مجتمع مدارس ميلووكي الحكومية،
مر الجزء األول من العام الدراسي  21-2020بسرعة كبيرة وبدون تحديات .ومع كل العقبات التي ظهرت في  ،2020ال نزال بخير
َّ
والفضل في ذلك يعود لمدارس ميلووكي الحكومية.
مع دخولنا في عطلة عيد الشكر وموسم مليء باالمتنان ،أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن مدى امتناني لكوني جز ًءا من مجتمعنا
الرائع من الموظفين والمتعلمين واألصدقاء .في هذه األوقات الفريدة والمليئة بالتحديات ،رأيت أفرادًا يعملون دون كلل أو ملل لضمان
استمرارية الحياة في ظل الظروف االستثنائية لطالبنا وفي جميع أنحاء المنطقة.
لقد ألهمني مجلس إدارة المدارس في ميلووكي والمعلمين واإلداريين وجميع الموظفين لكونهم أقوى المدافعين عن طالبنا هذا العام وكل
عام قبل ذلك .أنا ممتن لآلباء واألجداد والعمات واألعمام ومقدمي الرعاية على حد سواء الذين يعملون بجد ليكونوا جز ًءا ال يتجزأ من
النجاح التعليمي ألطفالهم .وأتقدم بالشكر للمتطوعين والمتبرعين والشركاء الذين يتعاونون معنا بحماس داخل وخارج الفصل الدراسي.
واألهم من ذلك ،أقدِّر قادة المستقبل الذين يحظون بإعجابي على الدوام!
إلى جانب هذا اإلعجاب ،أدرك أن موسم األعياد قد يعود علينا بمجموعة من المشاعر .فال يسعني إلى أن أذكركم باالعتناء بأنفسكم وبمن
حولكم ألن المشاعر المختلفة قد تؤثر على مزاجكم.
سواء كانت خطط عطلتكم مختلفة أو مؤجلة لهذا العام ،أتمنى ان تنعموا أنتم وعائالتكم وأحبائكم وأصدقائكم باللطف والكرم والذكريات
الجميلة خالل عطلة عيد الشكر.
أشكركم جمي ًعا ،بغض النظر عن مساهمتكم ،على دعمكم وتشجيعكم وكلماتكم الطيبة التي ترسلونها لي يوميًا.

د .كيث ب .بوسلي
مدير عام المدارس

يمكن لكل واحد منا أن يجعل عيد الشكر آمنًا!
ارتدي الكمامة
• ارتدي الكمامة المكونة من طبقتين أو أكثر لمنع انتشار فيروس كوفيد.19-
وثبتها تحت ذقنك.
• ضع الكمامة على أنفك وفمك ِّ
• تأ َّكد من تغطية الكمامة لجوانب وجهك بإحكام.

ابتعد على مسافة ال تقل عن  6من األمتار عن االخرين.
• تذ َّكر أن بعض األشخاص الذين ليس لديهم أعراض قد يكونون قادرين على نشر فيروس كوفيد 19-أو األنفلونزا.
أمرا مه ًما بشكل خاص لألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بمرض
• يع ُّد الحفاظ على مسافة  6أقدام (حوالي ذراعين) عن اآلخرين ً
شديد.
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اغسل يديك
• اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل.
• احتفظ بمعقم اليدين معك واستخدمه عندما ال تتمكن من غسل يديك.
• استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على نسبة كحول ال تقل عن .%60
فكِّر في أنشطة أخرى تمارسها في عيد الشكر
استضف وجبة عيد شكر افتراضية مع األصدقاء وأفراد العائلة الذين ال يعيشون معك.
• حدِّد موعدًا لمشاركة وجبة افتراضية مع الجميع.
• اطلب من األشخاص مشاركة الوصفات وإظهار الديك الرومي أو المالبس أو األطباق األخرى التي أعدوها.
شاهد التلفاز والعب األلعاب مع أفراد أسرتك
• شاهد مسيرات عيد الشكر والرياضة واألفالم في المنزل.
• ابحث عن لعبة مسلية لتلعبها.
التسوق
• تسوق عبر اإلنترنت في اليوم التالي لعيد الشكر واأليام التي تسبق عطلة الشتاء.
• استخدم خدمات عدم التالمس مع العناصر المشتراة ،مثل خدمة التسليم على جانب الرصيف.
• تسوق في أسواق مفتوحة وحافظ على مسافة  6أقدام عن اآلخرين.
أنشطة أخرى
• قم بإعداد األطباق التقليدية بأمان وتسليمها إلى أفراد األسرة والجيران بطريقة ال تنطوي على االتصال باآلخرين (على سبيل المثال،
اتركها على الشرفة).
• شارك في نشاط الشكر واالمتنان ،مثل كتابة األشياء التي تشعر باالمتنان من أجلها ومشاركتها مع أصدقائك وعائلتك.
المصدر :االحتفال بعيد الشكر ،مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
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