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 بعد التحیة،

 منذ إغالق المباني المدرسیة یوم الجمعة ١٣ أذار/ مارس جرت اآلالف من التفاعالت اإلیجابیة بین
 المعلمین والطالب عبر الهاتف البرید اإللكتروني وعبر اإلنترنت. وهذا هو السبب في أنني منزعج للغایة
 وقلق بشأن عدد قلیل من األفراد الذین استغلوا بیئتنا المدرسیة الجدیدة ، واتخذوا خیارات سیئة ، وأصبحوا

  یعرقلون عملیة التعلم.

 حدثت هذه اإلزعاجات على مستوى مدارس المرحلة اإلعدادیة، بینما كان المعلمون یحاولون تقدیم تعلیمات
 للطالب أثناء اجتماع Google. لسوء الحظ ، تجاوزت هذه اإلزعاجات الحد لتصبح تهدیدات وبذاءة.

 اكتشف أنه في بعض الحاالت أعطى الطالب عن طیب خاطر معلومات المستخدم وكلمة المرور لهؤالء
 األفراد للسماح لهم باالنضمام إلى االجتماعات. تقع على عاتق الطالب مسؤولیة حمایة سریة الحسابات

 وكلمات المرور الصادرة عن القطاع التعلیمي. یتعد مشاركة كلمات المرور مع أي شخص انتهاًكا مباشًرا
 إلرشادات وبروتوكوالت القطاع،  ولن نتسامح مع هذه االنتهاكات سعیًا منا لضمان أمان شبكتنا من أجل

  حمایة طالبنا.

 السلوكیات التي أظهرها هؤالء الطالب غیر مقبولة في أي وقت من األوقات وبشكل خاص اآلن ، حیث أننا
 جمیًعا نتعامل مع أزمة عالمیة ، لن یسمح القطاع التعلیمي بهذا النوع من اإلخالل والمقاطعة للعملیة

 التعلیمیة. تقع على عاتقنا مسؤولیة حمایة التعلیمات وسنقوم بتنفیذ كل إجراء تأدیبي یسمح به قانون سلوك
 الطالب. بالنسبة ألولئك األفراد الذین انتهكوا القانون ، سنقوم بإشراك شرطة دیربورن في تحریر المخالفات

  أخرى أكثر جدیة بحقهم.ضدهم ، وإذا لزم األمر ، اتخاذ إجراءات قانونیة

 على الرغم من أن المدرسین والطالب یستخدمون اجتماعات Google بأمان، فقد طلبت من قسم
 التكنولوجیا التعلیمیة لدینا تعلیق/ تعطیل إمكانیة وصول جمیع الطالب مؤقًتا إلى اجتماع Google على
 شبكة القطاع. نحن نعمل أیًضا على جعل الموظفین یستخدمون منصة لالجتماعات عبر اإلنترنت التي تم
 استخدامها في القطاع لعدة سنوات وتم تطویرها خصیًصا لالستخدام في الفصل الدراسي. یمنح البرنامج

  المعلمین مزیًدا من التحكم في االجتماع بما في ذلك اإلنهاء إذا حاول شخص ما اإلنضمام بدون إذن.

 بدأت بكل فخر مسیرتي كمدرس ، وكالكثیر منكم ، أنا وزوجتي نتكیف أیًضا مع العمل في المنزل ودعم
 االحتیاجات التعلیمیة لطفلین في المرحلة اإلعدادیة والمرحلة الثانویة . األفعال التي وقعت هذا األسبوع ال

 تحترم الجهود التي نقوم بها جمیًعا لدعم تعلیم أبنائكم. كمشرف ، وكأب ، یؤسفني حدوث ذلك وأعتذر
 للطالب الذین   وقعوا ضحایا لهذه السلوكیات.

 



 تماًما مثلما قمت أنا وزوجتي بدور نشط في تعلم أطفالنا واألنشطة عبر اإلنترنت ، أطلب من جمیع األهالي
 االستفادة من هذه التجربة كفرصة للتحدث مع أطفالهم حول السلوكیات الصحیحة أثناء االتصال باإلنترنت

 بما في ذلك حمایة معلوماتكم الشخصیة مثل أسماء المستخدمین وكلمات المرور.

 منذ ١٦ أذار/مارس ، سمعت الكثیر من القصص المشجعة حول تعلم الطالب التي تجري في جمیع المراحل
 الدراسیة. لقد كان األسبوع الماضي بمثابة تحول لنا جمیًعا حیث انتقلنا إلى خطة التعلم الجدیدة. بالطبع ،

 كان هناك منحنى تعلیمي لجمیع المعنیین بما في ذلك الموظفین والطالب وأولیاء األمور. نحن نتفهم أن هذا
 االنتقال إلى "متابعة التعلم" سیخلق اإلحباط والتساؤالت. یرجى أخذ العلم بأن ُمدرسینا ومدراء وطاقم

 اإلداریین موجودون هنا لمساعدة جمیع عائالتنا خالل األسابیع المقبلة. هدفنا المستمر هو أن الدعم
 والمساعدة خالل هذا الوقت الصعب للغایة. تذكروا ، نحن جمیًعا في هذا مًعا وسنصبح مًعا مجتمًعا أقوى في

  دیربورن.

 الزموا منازلكم. ابقوا بأمان. أنقذوا روحًا

 مع كل التقدیر
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