 22أبريل 2020
عائﻼت  JCPSاﻷعزاء،
ﻻ يسعنا التعبير عن مدى سعادتنا بنتائج أول أسبوعين ونصف من نظام الدراسة المنزلية .في اﻷسبوع الماضي ،شارك
 93%من حوالي  100,000طالب من طﻼب  JCPSفي خطة التعليم غير التقليدية ) (NTIمع معلميهم .حتى أن بعض
المدارس شاركت بنسبة  .100%هذه أرقام مدهشة! فهذا برهان ﻷولياء اﻷمور واﻷوصياء والعائﻼت والطﻼب والمعلمين
أننا نشهد هذا النوع من التفاعل مع المدرسة في ظل ظروف صعبة .شكرا لكم جميعا.
لدينا بعض التحديثات اﻷخرى لمشاركتها معك:


من المقرر اﻵن أن يكون يوم  27مايو هو اليوم الدراسي اﻷخير لطﻼب  .JCPSولقد وافق مجلس المنطقة
التعليمية في مقاطعة جيفرسون على التغيير من  3يونيو إلى  27مايو في اجتماعه الليلة الماضية .سيقوم الطﻼب
بإكمال ما تبقى من العام الدراسي من خﻼل برنامج  NTIالدراسي .و من المحتمل أن نرى العديد من المناطق
التعلي مية اﻷصغر والمدارس الخاصة ومدارس اﻷبرشيات تنهي المدرسة قبل  .JCPSبدأ معظمهم نظام الدراسة
المنزلية في  16مارس ،بينما كانت  JCPSبحاجة إلى أسبوعين لبناء برنامج  NTIالتعليمي الخاص بها والتأكد
من أن كل طالب لديه حق الوصول إلى جهاز كمبيوتر ،وهو اﻷرم الذي شكل عقبة لم يتعين على معظم المناطق
التعليمية تخطيها .نعتقد أن الوقت قد قضى بشكل جيد ،مما يوفر تجربة تعليمية عادلة لجميع طﻼبنا.



اظهار الطفل التابع لك :يرجى أن تظهر لنا كيف يتفاعل طفلك معر برنامج  NTIالتعليمي في المنزل .يمكنك
نشر مقاطع فيديو أو ص ور قصيرة على وسائل التواصل اﻻجتماعي وتضمين الوسم  #ThisIsHowINTIو
 #WeAreJCPSAtHomeأو يمكنك إرسالها إلينا على
.jcps.communications@jefferson.kyschools.us



الحزم التي تحتوي على نسخ مطبوعة من المواد التعليمية متاحة في كل موقع من
حِزم المواد التعليمية :لن تكون ِ
اعتبارا من يوم الجمعة 24 ،أبريل ،ستكون الحزم متاحة في  14موقعًاBlue :
مواقع توزيع أغذية للطوارئ.
ً
Lick, Brandeis, Chancey, Crums Lane, Engelhard, Fern Creek, Frayser, Indian Trail,
McFerran, St. Matthews and Wheatley Elementary Schools; Carrithers Middle
School؛ و  Valley High Schoolو  .Americana Community Centerلقد بدأنا في إرسال المزيد
من الحزم مباشرة إلى الطﻼب مما يقلل من الحاجة إلى العديد من مواقع اﻻستﻼم.

نحن نعلم أن العديد منكم يحافظ على التباعد اﻻجتماعي ،ويعملون من المنزل باﻹضافة إلى مساعدة طفلك في عمل
المدرسة .نحن نتفهم .فقط افعل ما بوسعك .المعلمون واﻹداريون والموظفون في  JCPSيفعلون نفس الشيء .نحن هنا
لدعمك أنت وطفلك خﻼل هذه الفترة غير المسبوقة في تاريخ أمريكا.
وافر اﻻحترام والتقدير،
إدارة اتصاﻻت JCPS

