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المستقلةأولياء أمور مقاطعة أوستن للمدارس أعزاءنا   

 

 وضعال إعتبار مع. وعائالتنا وموظفينا طالبنا وصحة سالمة من أهمية أكثر شيء يوجد ال ولكن ،مدرسيال الحرم ليس مثالياً إغالق

 المنطقة جهود من كجزء ، الزمن من محددة غير لفترة مغلقة مبنى 129 عددها البالغو مدرسيال الحرم مباني إبقاء ناقرر لقد ، الراهن

انتشار الفايروس.  إلبطاء المستمرة  

 

ً سابق عنه المعلن لإلغالق التمديد هذا  تفشي لمكافحة النطاق واسعة المجتمعية جهودنا إلى بالنظر وضروري إحترازي حذر إجراء هو ،ا
  الفايروس.

 

 قراءة يمكنك. المنزل في اإلفتراضية ميالتعل فرص ذلك في بما ، المحتوى لتقديم للمعلمين المتاحة الخيارات من العديد نقدم أن يسعدنا

تفاصيل أكثر عن ذلك في رسالة سابقة تم إرسالها إلى العائالت والموظفين هذا األسبوع على الرابط: 

https://www.austinisd.org/covid19/communications.   

 الجديدة البيئة هذه في. المستمر التعلم خالل من نجاحالب منخرطين وأسرهم طالبنا سيظل ، المذهلين موظفينا من بتوجيهو أنه مقتنع أنا 
.والعائالت والمعلمين الطالب أدوار تحديد في سنستمر ، المسبوقة وغير  

ً أيض أن. باإلنترنت االتصال إلى تفتقر التي الجغرافية المناطق معالجة لضمان والخاص العام القطاعين من شركاء مع نتعاون أننا اعلم ، ا  
ً سابق الموزعة المحمولة أجهزتنا بينمن   مساعدة سيتم ، القادمة األيام في لتوزيعها خطة لدينا التي وتلك اً مؤخر بتوزيعها قمنا التي تلك ، ا

.المستمر ميالتعل لدعم التكنولوجيا باستخدام طالب 51000 من يقرب ما   

ً تحدي المدرسي الحرم مجتمعات في المستمر الفصل يشكل قد  هو ذلك من األهم فإن ، المستمر ميالتعل أهمية من الرغم على. للطالب ا

 ما ومعالجة أطفالك مع للتحدث الوقت بعض خصص. االجتماعي العاطفي ميالتعل خالل من خاصة مراعاة مع بالكامل الطفل رعاية

ً مع يحدث  الماضي األسبوع عليه كنا عما اً كثير مختلفين وزمان مكان في أننا حقيقة حول أفكارهم على والحصول االعتراف في بأس ال. ا

ً وقت األمر سيستغرق. عام قبل وحتى الماضي والشهر  هذا مع ولكن ، اليومية حياتنا في التحول لهذا العديدة العواطف خالل من للعمل ا
ً  نتمكن حتى ، اآلن للحفاظ على المسافات بيننا جهدنا قصارى نبذل نحن القرار، ً مع نكون أن من قريبا ة.كعائل – أخرى مرة ا   

 على. والتخطيط القرارات اتخاذ من العائالت تتمكن حتى اليقين من ممكن قدر أكبر والمعلمين أولياء األمور منح إلى اليوم إعالن يهدف

 الطالب إلعداد جهودنا في كتكارشمل ممتن أنني إال ، 2020-2019 الدراسي العام ختام في أردناها التي النتيجة ليست هذه أن من الرغم

مدرسي.ال حرمنا فتح إعادة عند وجه أفضل على  

الرابط: على معنا أفكارك مشاركة منك أطلب ، أكبر بشكل معنا للتواصل ، أخرى مرة  
https://my.oughttexchange.com/#498310266/hub. 

.المدرسية لمجتمعاتنا القرارات أفضل التخاذ العامة الصحة مسؤولي مع كثب عن العمل سنواصل. اوالً  أولويتنا هي والسالمة الصحة  

 
 بإخالص،

دكتوراه ، كروز بول دكتور  
 ISD أوستن

 مشرف ومدير مقاطعة أوستن للمدارس المستقلة
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