عائالت جيفرسون باريش ,

كما اعتقدت دائ ًما  ،فإن العائالت هي المعلم األول للطفل  .سيكون هذا مه ًما بشكل خاص خالل الشهر المقبل  .استجابة إلعالن حاكم
الوالية حالة الطارئ  ،سيتم إغالق جميع مدارس جيفرسون باريش ابتدا ًء من يوم االثنين  16مارس و حتى يوم  14أبريل على األقل .
سيتم إغالق جميع المدارس و المباني و جميع األنشطة  -بما في ذلك التعليم فى اليوم الدراسي  ،قبل و بعد رعاية األطفال  ،مرحلة ما
قبل المدرسة  ،الصحة الخدمات  ،مؤتمرات اآلباء و المعلمين  ،تسجيل الطالب  ،و اإلثراء  -سيتم إلغاؤها حتى إشعار آخر .
في هذا الوضع المتطور  ،كانت مدارس جيفرسون باريش رائدة في الوالية  .قمنا بتطوير تدابير وقائية قبل فترة وجيزة من قبل ظهور
أول حالة إيجابية في جيفرسون باريش  .خالل هذه العملية  ،كنت واض ًحا بشأن نيتي في إبقاء أبوابنا مفتوحة ألطول فترة ممكنة لضمان
تعليم أطفالنا  ،دعم أسرنا  ،و مساعدة مجتمعنا المحلي  .على طول الطريق  ،اتبعنا توجيهات المسؤولين الصحيين  .لقد ذهبت فرق
مدرستنا و مقاطعاتنا إلى أبعد الحدود ليصبحوا وكالء رائعين على ثقة الجمهور .
أعلم أن هذا لم يكن قرارا ً اتخذه حاكم الوالية باستخفاف  .خارج نطاق خدمة مدارسنا لما يقرب من  51000طفل و  7000موظف ،
أفهم الدور المهم الذي يلعبه نظام المدارس العامة في المجتمع األكبر  .نحن نعلم أن إغالق مدارسنا سيؤثر على عائالتنا األقل قدرة  ،و
نحن ندرك أن العائالت العاملة تعتمد على دوام الدعم و الخدمات التي تقدمها مدارسنا و إمكانية التنبؤ بها  .لدينا أيضًا عائالت تعتمد على
مدارسنا لرعاية األطفال و وجبات الطعام .
نحن على اتصال منتظم و دائم مع المسؤولين المحليين و مسؤولي الوالية لضمان تلبية احتياجات مجتمعاتنا المدرسية  ،و سنعمل في
شراكة مع الوالية حول ما يعنيه هذا اإلغالق الممتد على جدول التقويم المدرسى  .بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات  ،سنشاركها
معكم .
في حين أن فصولنا الدراسية تكون خالية  ،يستمر عملنا نيابة عن األطفال .
لن تتطلب المنطقة التعلم عن بعد عبر اإلنترنت حيث ال يمكننا ضمان حصول جميع الطالب على إمكانية وصول متساوية إلى التعلم .
نحن أكبر منطقة تعليمية في واليتنا مع مجموعة متنوعة من الطالب  ،و العديد من طالبنا ليس لديهم وسائل وصول منتظمة إلى
التكنولوجيا أو اإلنترنت .
سنوفر موارد عبر اإلنترنت على الموقع .jpschools.org
تهدف هذه الموارد إلى توفير فرص اختيارية لتعلم الطالب أثناء غياب الطالب عن المدرسة  .نحن نشجع طالبنا و أسرنا على االستفادة
من هذه الموارد  .سيكون مدرسونا مستجيبين و متاحين عبر البريد اإللكتروني إذا كان لدى العائالت أسئلة  .يرجى العلم أن هذا لن يحل
محل تعليمات الفصل الدراسي العادية  .إنه يهدف إلى استكمال تعلم الطالب في المنزل .

إذا كان ذلك ممكنًا  ،فإننا ننوي توزيع وجبات غداء سريعة لطالبنا في مواقع محددة في جميع أنحاء المنطقة  .ستتوفر معلومات إضافية
على موقعنا اإللكتروني عندما نعلم المزيد .
ستكون إحدى خطواتنا التالية هى تعقيم المدارس و المباني اإلدارية  .يجب على الطالب و الموظفين أخذ أي عناصر ذات صلة أو
عناصر غذائية مبردة معهم قبل مغادرتهم اليوم  .نتفهم أن بعض الموظفين ربما ال يزالون بحاجة إلى العودة إلى المباني السترداد هذه
العناصر  ،لذلك سيتم فتح المدارس يوم االثنين  16مارس من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  3مسا ًء للموظفين لدخول المباني و استرداد
أي عناصر لهم .
بالنسبة للعائالت التي تحتاج إلى استرداد أدوية الطالب األساسية الخاصة بها  ،سيتم فتح مدارسنا يوم االثنين  16 ،مارس  .و سيتاح
جدول زمني مفصل حول موعد وجود الممرضات في المدارس على موقعنا اإللكتروني لهذه العائالت  .ال يجب على الطالب اآلخرين
الحضور إلى الحرم الجامعي يوم االثنين .

أود أن أشكر الجميع على تفهمهم و التزامهم المستمر بإعطاء األولوية لسالمة طالبنا و موظفينا و مجتمعات المدارس .
شكرا لطالبنا و عائالتنا  .أقدر سعة صدرك خالل األسبوعين الماضيين .
شكرا لموظفينا  .سواء كنت تدعم طالبنا من خالل قيادة مدارسنا  ،أو توفير تعليم عالي الجودة  ،أو العمل فى مجلس إدارة المدارس  ،أو
الحفاظ على مبانينا نظيفة  ،أو تقديم وجبات للطالب  ،أو استكمال الرواتب  ،أو توفير تحديثات و معلومات لعائالتنا  ،فإنني أقدر العمل
الشاق الذي يقوم به الجميع و تفانى .
شكرا ألفراد مجتمعنا  ،بما في ذلك العاملين في المجال الطبي و الطوارئ لدينا  ،المسؤولين الحكوميين في الرعية  ،و الشركاء اآلخرين
ً
الذين يعملون باستمرار للحفاظ على مجتمعاتنا صحية و آمنة .
نحن نعمل على تزويدك بأحدث المعلومات و سنظل على اتصال منتظم  .للحصول على آخر تحديثات الحي  ،قم بزيارة موقع
جيفرسون باريش و قم بتنزيل التطبيق على أبل تيون أو جووجل  .يمكنك أيضا متابعتنا على فيس بووك  ,توويتر  ,و إنستيجرام .
فى الوقت الحالى  ,نحن نشجعكم على االستمرار في اتباع إرشادات و تعليمات  CDCمن أجل منع أى إنتشار إضافى لهذا الفيروس .
قادرا  ،فيرجى تقديم المساعدة لألصدقاء و الجيران  .لحظات صغيرة من اللطف و النعمة و الدعم ستقطع شو ً
كبيرا بينما
طا ً
و إذا كنت ً
نتنقل في طريقنا الجماعي على هذا الموقف .
د .كيد بروملى

