 19مارس 2020
عائالت  JCPSاألعزاء،
نتفهم صعوبة األسابيع القليلة الماضية بالنسبة إليكم باعتباركم عائالت  JCPSوإلى أطفالكم وللمجتمع .نرسل إليكم هذه
المعلومات التزاما منا بتعهدنا بإبقائكم على دراية تامة باإلجراءات االحترازية التي تقتدي إغالق مدارس JCPS
كإجراء احترازي من والتعامل مع وباء  COVID-19وفقا للتحديثات التالية:











عقد المجلس التعليمي في مقاطعة جيفرسون اجتماعا خاصا مساء يوم الخميس ويمكنكم مشاهدة وقائع هذا
االجتماع هنا .ولقد عقد االجتماع بغرض أساسي وهو تطبيق إجراءات خطط التعلم غير التقليدية ( .)NTIإذا
وافق مجلس  JCPSعلى تبني الخطط غير التقليدية NTI؛ عندئذ يتعين على الطالب المشاركة في أنشطة
التعلم عن بعد وسوف يتم إرسال المزيد من اإلشعارات والتوجيهات في غضون األسبوعين القادمين تتضمن
إيضاحات بشأن تلك اإلجراءات.
استجابة للطلبات العديدة بشـأن الحزمة اإللكترونية وإمكانيات الوصول اليها من أجهزة الحاسب الشخصية و/أو
الهواتف الجوالة؛ تم تسجيل مقطع الفيديو لشرح كيفية تحقيق ذلك مع مراعاة استخدام متصفح متوافق مع
جوجل .يرجى االتصال بمسؤولي الدعم التقني التابع لمجلس  JCPSللتعامل مع أي مشاكل بهذا الصدد.
يمكن االطالع على البيانات المتاحة من قبل مجالس  JCPSللمزيد من األنشطة التعليمية البديلة لجميع
المراحل التعليمية هنا .نشهد حاليا العديد من التجارب الناجحة التي تثبت نجاح الطالب في استخدام وسائل بديلة
الستكمال العملية التعليمية.
حققت مواقع توزيع األغذية الطارئة نجاحا كبيرا ولقد تم توزيع ما يزيد عن  12000وجبات إفطار وغذاء
مجانية لألطفال تحت سن  18عاما ودون أي تحفظات وذلك بشكل يومي من الساعة  10صباحا وحتى  1بعد
الظهر .نرفق قائمة تتضمن  58موقعا لجميع تلك المواقع و خارطة في نطاق مقاطعة جيفرسون.
نجح فريق  JCPSفي التوصل إلى عدد من التوصيات لمساعدة األسر في التأقلم مع الضغوط الناتجة عن
البقاء في المنزل.
تم تعليق استقبال الطلبات الشخصية في جميع المرافق التعليمية التابعة لمقاطعة  JCPSمثل مبنى مدرسة فان
هوز الدراسي و مبنى مدرسة الم أمام الجمهور وأولياء األمور والحراس القضائيين لطلب تسجيل األطفال.
يمكن التسجيل عبر اإلنترنت هنا .أسئلة :اتصل برقم  313-HELPمن الساعة  7:30صبا ًحا –  5:00مسا ًء
من االثنين إلى الجمعة.

نلتزم بتحديث المعلومات فورا وعند ورود أي تطورات أو تحديثات ونشكركم باستمرار ثقتكم في المعلمين واإلداريين
والموظفين العاملين في مقاطعة  JCPSللعناية بأطفالكم.
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