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  تحية طيبة،

 

. نشيد بقرار الحاكمة لضمان سالمة جميع 2020-2019ويتمور اليوم إغالق جميع مدارس والية ميشيغان لبقية العام الدراسي  الحاكمةأعلنت  

. بالنيابة عن مجلس التعليم وكافة موظفينا ، أود أن أغتنم COVID-19رونا طالب ميشيغان بينما نواصل العمل نحو إبطاء انتشار فيروس كو

الدفاع األول الذين يعملون على الخطوط األمامية لعالج المتضررين  وخطالفرصة لنعرب عن تقديرنا العميق ة شكر جميع مقدمي الرعاية الصحية 

    من هذا الفيروس. 

 

  صفحة: 17تي تلخص قرار الحاكمة الرسمي الذي تألف من بعض النقاط األساسية ال يفيما يلإليكم 

 2020 -2019تغلق المدارس الرسمية لبقية العام الدراسي  ●

 خطة لالستمرار في التعليم عن بعد. وتطويرعلى جميع القطاعات التعليمية وضع  ●

سيُسمح لطالب السنة النهائية بالتخرج وسوف ينتقل الطالب إلى الصف التالي بافتراض أنهم في طريقهم إلى التخرج و / أو استوفوا  ●

  أو طرق أخرى. اإلنترنتالمعايير و / أو سيظهرون أنهم استوفوا المعايير خالل األسابيع العديدة القادمة عبر التعلم عن بعد/ عبر 

متحان امنح الطالب الذين كان من المقرر أن يتموا  سيتم(. SAT ، PSAT ، M-Stepمن التقييمات األساسية مثل ) تم إعفاء الطالب ●

  ( الذي قد يجري في الخريف.SATهذا الربيع فرصة ألخذ هذا االمتحان )  SATالـ 

 االستمرار ببرنامج توزيع الوجبات المدرسية. ●

مما يسمح للقطاعات التعليمية بدفع أجور / رواتب ومزايا الموظفين بصورة منتظمة  لمدارسلتستمر الوالية في تقديم مساعدات مالية  ●

 لبقية العام الدراسي.

  

بدأ فريقنا ما زلنا نراجع جميع التفاصيل التي وردت في أمر الحاكمة وننتظر المزيد من التوجيهات من مديرية تعليم والية ميشيغان. ومع ذلك ، فقد 

(  وفقًا لما طلبته الحاكمة. سوف ISDفي تطوير خطة التعلم عن بعد التي سيتم تقديمها إلى دائرة المدارس المتوسطة المحلية )اإلداري بالفعل 

في تلقي المبالغ  واالستمرار(  احتساب الفترة المتبقية من العام الدراسي لصالح القطاع ISDتضمن موافقة دائرة المدارس المتوسطة المحلية )

المكونات الرئيسية في قرار الحاكمة هو أن الطالب بحاجة إلى المشاركة في التعلم عن بعد  إحدىمحددة في ميزانية المساعدات المدرسية. المالية ال

يقدمها قطاعنا التعليمي. سيتم تناول البنود المتعلقة بطالب معينين أو مستوى صف معين على  األخرى التيشكل من أشكال استمرار التعلم أي  أو

 مستوى المدرسة بالتنسيق مع التوجيهات التي تتخذها قيادة المركز الرئيسي. سيزودكم المدراء والمعلمون بتلك المعلومات فور توفرها.

   

ا كريمننتفهم جيداً أن هذا األمر قد خلق العديد من األسئلة ، خاصة لدى الطالب الخريجين . لكننا سنواصل إجراء مناقشات فيما يتعلق بكيفية ت

الجمعة ، وسيكون هذا جزًءا من المناقشة.  للطالب يوم. لدي اجتماع مقرر مع أعضاء مجلس المدير العام االستشاري 2020لفصل التخرج لعام 

  الطالب وأولياء األمور والمجتمع. واقتراحاتباإلضافة إلى ذلك ، سيقدم مجلس التعليم توجيهاته وسوف يعين لجنة الستبيان أراء 

 

أن يتمكن الطالب من العودة إلى الفصول الدراسية ، على األقل لفترة قصيرة ، إلنهاء العام الدراسي بشكل أفضل. لكن لسوء الحظ ، من  كنا نأمل

خالل األسابيع القليلة المقبلة ، مما أدى إلى إلغاء هذا الخيار وفقًا ألمر  COVID-19كورونا المتوقع أن يزداد عدد حاالت اإلصابة بفيروس 

  حاليًا. نواجهابالمستقبل بينما نضع خططاً تعالج الظروف الواقعية التي  تفاءلناحاكمة. بالرغم من ذلك لن نتخلى عن ال

 

،  COVID-19وال تزال واليتنا في حالة التزام المنازل اإللزامية تطبيقاً ألمر الحاكمة . وهذا يعني أنه من أجل إبطاء انتشار فيروس كورونا 

نازلنا. ودعم جهود أولئك الذين هم على الخطوط األمامية الذين يتعاملون مع هذا الوضع الخطير ، يجب علينا جميعًا القيام بدورنا والبقاء في م

  تساعد تضحياتنا قصيرة المدى اآلن على منع حالة اإلغالق لفترة أطول الحقًا ؛ "ابق في المنزل كن آمنا".

 

  الطالب أوالً: 
 واحتفل وعلمألهم  

 



 

. أود أن أشكر COVID-19لرائع الذي يقوم به موظفينا وأولياء األمور والطالب وأعضاء المجتمع بينما نتعامل مع أزمة لقد شهدت على العمل ا

بطولية التي بشكل خاص المعلمين واإلداريين المتميزين على العمل الرائع الذي يقومون به لدعم طالبنا. باإلضافة إلى ذلك ، أود أن أشيد بالجهود ال

، وموظفي العمليات لتوزيع آالف الوجبات على مدار األسابيع القليلة الماضية.  والمعلمينو خدمة الطعام لدينا ، ومتطوعو لجنة األهالي يبذلها موظف

ا جميعً نحن مجتمع قوي غني بالمصادر وأنا فخور جًدا برؤية كيف اجتمعنا لدعم بعضنا البعض خالل هذا الوقت العصيب. أريد أن أختم بالقول إننا 

  بحاجة إلى أن نبقى متفائلين ونعلم أننا سنتجاوز هذه المحنة. اعتنوا بعائلتكم واهتموا بأنفسكم.

 

 بصحة جيدة ، والبقاءأرجو منكم الحفاظ على أمنكم وسالمتكم 
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