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أعزائي عائالت مدارس بروكالين العامة ،
آمل أن تكون أنت ومن يهمك على ما يرام خالل هذه الفترة من عدم اليقين
مع دخولنا األسبوع الثاني الكامل من اإلغالق  ،ستبدأ مدارسنا ومعلمونا في توفير فرص تعلم منتظمة للطالب والتواصل معهم بشكل
منتظم .نحن نتبع توجيهات من قسم التعليم االبتدائي والثانوي بأن التعلم عن بعد ال يقصد به تكرار العمل الذي نقوم به عادة ً مع الطالب
عندما تكون المدرسة منعقدة .هذا يعني أننا ال نقدم مناهج جديدة أو واجبات تقييمية بدالً من ذلك  ،سيكون تركيزنا على توفير الفرص
التي تسمح للطالب بالبقاء منخرطين في التعلم  ،ومواصلة التواصل مع معلميهم  ،وتعميق تعرضهم للمواد التي سبق تدريسها
باختصار  ،هذه الفترة من التعلم عن بعد ليست مدرسة .نتوقع من الطالب االنخراط في هذه الفرص واالستفادة منها حتى يكونوا
مستعدين للعودة إلى المدرسة عندما نعيد فتح مبانينا
بينما نمضي قد ًما  ،يرجى تذكر أنه سيكون هناك مجموعة واسعة من كيفية تعامل المعلمين وفرق المعلمين والمدارس مع هذا الوضع
الصعب .بروكالين تقدر االستقاللية واإلبداع الفردي في معلميها ومدارسها .كل يوم في مدارسنا سوف يرى المرء االختالف والتنوع
ومجموعة واسعة من مناهج التدريس .قد يكون التنوع واضحا بشكل خاص بينما نقدم فرص التعلم عن بعد خالل هذا الوباء العالمي.
يُرجى االمتناع عن مقارنة عمل إحدى المدارس بعمل مدرسة أخرى أو ما يفعله معلم مقابل معلم أخر
أطلب أيضًا من العائالت أن تفهم أنه مثلكم تما ًما  ،فإن معلمينا وموظفينا وقادة المدارس يتجولون في تحدياتهم الخاصة خالل هذه األوقات
غير المسبوقة .إنهم يعملون من المنزل  ،في محاولة لدعم أسرهم وأحبائهم  ،ويتعلمون أثناء سيرهم .هذا وقت عصيب للغاية  ،ونحن
نبذل قصارى جهدنا لطالبنا وعائالتنا ومجتمعاتنا
في الختام  ،اسمحوا لي أن أقول إننا نقدر صبركم ودعمكم .لقد تلقيت العديد من رسائل البريد اإللكتروني التي تسمح لي بمعرفة مدى دعم
اآلباء واألسر وتقدير معلمينا وموظفينا وقادتنا والتعبيرعن الثقة بأن مدرسينا سيبذلون قصارى جهدهم خالل األوقات الصعبة للغاية .هذا
النوع من التوعية يساعد  ،لذا يرجى االستمرار في إرسالهم إلى معلمينا وقادتنا
يُرجى التأكد من مراجعة التحديثات أدناه حول توفر أجهزة كروم بوك ألولئك الذين ليس لديهم جهاز رقمي في المنزل وموارد التعليم
لخاص ووجباتا Grab & Go. ،
يرجى االستمرار في زيارة صفحة الويب الخاصة بالمدينة للحصول على آخر تحديثات COVID-19.هنا.
باهتمام وعناية كبيرين ،
المشرف العام المؤقت
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أجهزة كروم بوك للعائالت التي ليس لديها جهاز متصل باإلنترنت
نحن نوزع أجهزة كمبيوتر كروم بوك فقط على العائالت التي ليس لديها جهاز في المنزل .يُرجى عدم طلب جهاز كروم بوك إذا كان
لديك في المنزل جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي يمكنه االتصال باإلنترنت .سيكون تاريخ التوزيع التالي يوم األربعاء
 ٥٢مارس في
 Coolidge Corner School Brookline High Schoolو  Pierceو Baker
لطلب جهاز كروم بوك  ،يجب على العائالت ملء نموذج طلب عبر اإلنترنت .بعد أن ترسل العائالت النموذج  ،ستتلقى رسالة تأكيد
ق رسالة بريد إلكتروني للتأكيد  ،فلن يكون الكروم بوك جاهزً ا لالستالم.
بالبريد اإللكتروني مع تاريخ ووقت ومكان استالمها .إذا لم تتل َ
نظرا لالستجابة الساحقة  ،تم تحديد أولويات
يحتاج الموظفون إلى تعقيم وفهرسة وإعداد كل جهاز قبل التوزيع الذي يستغرق وقتًاً .
الطالب من الصف الثاني إلى الثامن الذين يتلقون أجهزة كروم بوك أوالً ألن لديهم حسابات للطالب تم إعدادها ومألوفين لمنصاتنا عبر
اإلنترنت .يجب أن تطلب عائالت طالب الصف األول االبتدائي والروضة أجهزة كروم بوك إذا كانت عائلتك بحاجة إلى جهاز

موارد التعليم الخاص
قام قسم التعليم الخاص بتجميع الموارد التعليمية لألسر التي لديها طالب من ذوي االحتياجات الخاصة لمساعدة الطالب على االستمرار
في التواصل مع المدرسة .باإلضافة إلى أنشطة اإلثراء التي يوفرها مكتب التعليم  ،يوجهك هذا الرابط إلى قائمة الموارد الداعمة مثل
التنظيم الذاتي ومهارات الحياة اليومية واألداء االجتماعي العاطفي .سنقوم بتحديث هذه الموارد بانتظام طوال فترة إغالق المدرسة.
يمكنك الوصول إلى الموارد من خالل
www.brookline.k12.ma.us/studentresources
الحصول على وجبة الغداء ووجبة الفطور المجانية والمخفضة
أثناء اإلغالق المؤقت للمدارس العامة في بروكالين  ،سيحصل الطالب المؤهلين للحصول على وجبات مجانية أو بأسعار مخفضة بدون
تكلفة من خالل نظام طلب الطالب عبر اإلنترنت في المنطقة
يمكن للعائالت الحصول على وجبات جاهزة في واحدة من أربعة مواقع
)(Coolidge Corner ،Pierce ،Brookline High School ،Baker
كل يوم اثنين  ،وأربعاء  ،وجمعة من الساعة  ٢٥إلى  ٢٣:١مسا ًء .يمكن للعائالت أيضًا تقديم طلب وتحديد وقت االلتقاط على موقع
خدمة الطعام بمدارس بروكالين أو عن طريق المراسلة النصية  /االتصال برقم
617-821-1290
وترك رسالة تفصيلية تتضمن ٣اسم الطالب  ،رقم الطالب السرى  ،الطلب  ،موقع االستالم  ،تاريخ االستالم

