
 مكتب المدیر العام 
 

 ٢٠٢٠آذار/ مارس  ٢٠
 

  تحیة طیبة،
 
 
 
  "ساتوتو ، لدي شعور أنِك لم تعودي في كانس" 
 

جاء على لسان دوروثي عندما أدركت أنھا لم تعد في أمان في منزل المزرعة الذي تملكھ  (ساحر أوز) المأخوذ من فیلم  المأثورھذا القول 
  ل عشوائي في أرض أوز الغریبة . أتبدو لكم جملة مألوفة؟في كانساس ، بل تم إلقاءھا بشك

 
عبارات "التباعد  وأصبحتیسیة. إغالق المطاعم والمراكز التجاریة وغیرھا من الشركات ؛ لقد تم إلغاء العدید من الفعالیات والنشاطات الرئ

منیة. االجتماعي" و " تسویة المنحنى أي إبطاء االنتشار" ) في علم األوبئة ، یشیر المنحنى إلى العدد المتوقع للحاالت الجدیدة خالل فترة ز
ة على التعامل مع الحاالت رالوقت لنظامنا الطبي بالقد وإعطاءیع في عدد اإلصابات، إن فكرة تسطیح المنحنى ھي تجنب االرتفاع السر

ل ھذا القادمة.( ھي العبارات الشائعة الیوم.  في أسبوع واحد فقط تغیرت عاداتنا الیومیة وما زلنا نعتاد طریقة مختلفة في الحیاة. من بین ك
مسؤولیاتھم األخرى. أود أن أشكر جمیع األھالي على الدعم والكلمات اللطیفة التي تمت  إضافة دور المعلم إلى األھاليالتغییر ، كان على 

  مشاركتھا معنا خالل األسبوع الماضي. نحن نقدر كل ما یفعلھ اآلباء لدعم طریقتنا الجدیدة للتعلم خالل األسابیع المقبلة. 
 

 والعمللوال الجھود المذھلة إعطاء أي دروس على اإلنترنت ، أو فصول دراسیة افتراضیة ، أو التعلم عن بعد بالطبع ، لم یكن من الممكن 
ن عشیة وضحاھا حولوا مدارسنا من خالل إنشاء الدروس ، ووضع الخطط ، ونقل الفصول الدراسیة من بی بھ معلمیناالمدھش الذي قام 

الرائع الذي قاموا بھ لضمان حصول  الكفایة للعملا فیھ معلیھم ب وأطريحدود الجدران األربعة إلى انفتاح اإلنترنت. ال یمكنني أن أشكرھم 
  ق مبانینا.طالبنا على تجارب تعلم بناءة أثناء إغال

 
القة التي یقیمھا ھؤالء المعلمون مع قد ال تبدو العملیة التعلیمیة متشابھة في كل مدرسة أو حتى كل صف ، ولكن الشيء المشترك ھو الع

طالبھم. قد یكون ذلك صعبًا من خالل شاشة الكمبیوتر ، ومع ذلك یقوم المعلمون بذلك. یفعلون ذلك من خالل مشاركة القصص الشخصیة. 
ي أي مكان وفي أي وقت. صور ومقاطع فیدیو لحیواناتھم األلیفة أو أطفالھم أو ھوایاتھم ؛ وعن طریق توضیح كیف یمكن أن یحدث التعلم ف

    إنھم یفعلون ذلك ألنھم متحمسون للتدریس ولدیھم الخبرة في مجالھم. أنا أقدر كل عملھم الشاق والتزامھم تجاه طالبنا.
 

ھناك الكثیر من الناس ألشكرھم على كل ما فعلوه األسبوع الماضي. إدارتنا ، مھندسونا ، فریق األزمات ، رؤساء النقابات ، موظفو 
ترسون وفریقھ بالكامل ، وما الحراسة ، جمیع موظفي القطاع ، وبالطبع فریق العمل الشاق في قسم التكنولوجیا لدینا. لقد قام السید تروي با

 زالوا یقومون ، بعمل ھائل في دعم االحتیاجات التكنولوجیة لمعلمینا وطالبنا. باإلضافة إلى ذلك ، كان لھم دور فعال في توزیع أكثر من
  جھاز كروم بوك للطالب في األسبوع الماضي. ٥٠٠٠

 
ید عندما یتعلق األمر بتوزیع األطعمة على الطالب ، فال أحد یقوم بذلك بشكل أفضل من قسم الخدمات الغذائیة لدینا. تمكن ھذا األسبوع الس

وجبة للطالب في منطقتنا ، وتم  ٣٥٠٠٠جیف میرفي ، والسید جوش باینز ، وفریقھم بالكامل في قسم الخدمات الغذائیة من تقدیم أكثر من 
وجبة یوم الجمعة وحده. شكراً لكل من شارك في ھذا البرنامج بما في ذلك العشرات من المتطوعین بتنسیق من لجنة األھالي  ٢٠٠٠٠تسلیم 

   (.PTA) والمعلمین
 

ار ویجب علینا نیسان/ أبریل. كما قلنا طوال الوقت ، فإن ھذا الوضع یتغیر باستمر١٣نعود إلى مبانینا وفصولنا الدراسیة في  من المقرر أن
جمیعًا التحلي بالصبر لمعرفة ما إذا كانت جھودنا ستساعد على إبطاء انتشار ھذا الفیروس. یجب علینا االستمرار في متابعة توصیات 

أشخاص ، والحفاظ على بعدنا االجتماعي ، وغسل  ١٠أخصائي الرعایة الصحیة . وھذا یعني تجنب التجمعات التي تتألف من أكثر من 
      الیدین ، وتغطیة فمنا عند السعال أو العطاس ، وبالطبع إذا شعرنا بالمرض ، فالرجاء البقاء في منزلك.

 
 
 
 

  الطالب أوالً: 
 واحتفل وعلمألھم  

 



آذار/ مارس، ، ولكن مثل مدارسنا ، سیستمر العمل. سینتقل موظفونا إلى  ٢٣من یوم االثنین ،  اإلداریة اعتباًراسیتم إغالق مبنى الخدمات 
  االتصال ورسائل البرید اإللكتروني التالیة: العمل في المنزل وللتأكد من استمرارنا في تقدیم الخدمات للجمھور ، أود مشاركة أرقام

 
    mustond@dearbornschools.org  ٣١٣- ٨٢٧-٣٠٠٦                           -للمعلومات العامة  ●
  dss@dearbornschools.org   ٣١٣ ٨٢٧-٨٥٠٠   -الخط الساخن للدعم االجتماعي العاطفي ●
 parenthelp@dearbornschools.org    ٣١٣ ٨٢٧-٨٤٠٠     -قسم التكنولوجیا ●
 ٣٠٦٨-٨٢٧ ٣١٣               -قسم خدمات الطالب ●
 ٧٠٥٠-٨٢٧ ٣١٣  -االحتیاجات الخاصة  ذويقسم  ●

 
، سیكون ھناك على األرجح المزید من الحاالت المبلغ عنھا. الھدف من كل  ̂˺-COVIDمع زیادة عدد األشخاص الذین یتم اختبارھم لـ 

. لیس إلیقافھ أو ̂˺-COVIDعملیات اإلغالق واإللغاء ھو منع الناس من التجمع في مجموعات كبیرة حتى ال ننشر فیروس كورونا 
،  معالجتھ أو إنھائھ ... فقط إبطائھ. في غضون أسابیع قلیلة ، یمكننا تقییم الوضع ، والنظر في التوصیات المقدمة من الوالیة والمقاطعة

   ھذه المعلومات المتاحة لنا التخاذ قرارات بشأن ما تبقى من العام الدراسي. واستخدام
 

الوضع  ومعقین ھي األمر األكثر إحباطا لمعظم الناس. یحب الناس أن یكون لدیھم مواعید نھائیة وأھداف وبدایة ونھایة. إن حالة عدم الی
بر. الحالي نفتقد ھذه المعطیات . لیس لدینا سوى "االنتظار والترقب" دون وجود نتیجة حقیقیة في األفق. أطلب أن نحاول جمیعًا التحلي بالص

لف للغایة ونتعلم بینما نعیش خالل ھذه األحداث. من الممكن لنا تحمل القلیل من اإلزعاج في األسابیع القلیلة القادمة نحن نمر بوقت مخت
   )وأطول إذا لزم األمر( من أجل الحفاظ على سالمة اآلخرین وتجنب اتخاذ تدابیر أكثر صرامة في المستقبل.

 
في وقت األزمات. التعاضد وتتمتع إدارتنا بدعم مجلس التعلیم المذھل وقد شاھدت بشكل مباشر القدرة الرائعة لھذا المجتمع على االلتقاء 

معًا ، والحفاظ على الھدوء ، والتحلي بالصبر ، سنساعد بعضنا البعض خالل ھذا الوقت الصعب ونجتاز  أعلم أنھ من خالل عملنا جمیعًا
   ، وأمة. ووالیةھذه المحنة أقوى بكثیر كمجتمع 

 
 مع كل التقدیر

 
 
 
 

 مالیكو ند. جلی
  المدیر العام 

 
 
 


