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 ،مدارس آرلینغتون العامة  ئي أھالي طالبأعزا

التي اختارت نموذج التعلیم المختلط /  سر  المحدث للعودة لألحلول الحد الزمني بعد عدة أشھر من التخطیط، أعلن عن 
الحالي في نخفاض الفي المقاییس الصحیة، مع االتي نشھدھا نات األخیرة ی التحسعلى ھذا قد شجعني و. شخصيال

على  لقد عاد الموظفون إلى مبانینا یجابیة والمؤشرات األخرى في أرلینغتون والمجتمعات المجاورة. الحاالت اإلمعدالت 
 . القیود المفروضةتخفیف نا الرامیة إلى القادم ولتعزیز جھودتحویل لل تحضیر مدار األسبوعین الماضیین لل

طوال الوقت. بفضل  للتطعیم مواعید جدیدة  وتعطىموظفینا اللقاح حتى اآلن،  باإلضافة إلى ذلك، تلقى أكثر من نصف
عمل إدارة الصحة العامة في مقاطعة أرلینغتون، یقوم الموظفون الذین كانوا أول من تلقوا اللقاح في منتصف شھر ینایر  

 لجرعة الثانیة. لد یعابتحدید مواآلن 

 

 ب التواریخ عودة الط

مع ھذه التطورات المشجعة، سیتمكن الطالب الذین اختاروا التعلم المختلط / الشخصي من العودة إلى المدرسة في  
 أسبوع. ب الطالب  عودةأدناه. سیعود المعلمون والموظفون إلى المباني قبل المبین مارس وفقًا للجدول الزمني 

في النماذج التعلیمیة و ) 2 –الحضانة  ي (الصفوف / الشخص مختلط ذج التعلیم الوفي نمالمسجلون سیحضر الطالب 
جدول   حسبشخصیًا سیحضرون بعض الطالب علًما بأن ، یومین في األسبوع ) شخصیًا 12-3المتزامنة (الصفوف 

 جدول الخمیس / الجمعة. حسب شخصیًا سیحضر الثالثاء / األربعاء والبعض اآلخر 

 مارس:  2• أسبوع الثالثاء 

O حتى الصف الثاني  طالب الصفوف التمھیدي 

O  حتى  حضانة على مستوى المقاطعة (ال ةاالبتدائی ةالخاص ربیة جمیع الطالب المسجلین في برامج الت
السمع  المھارات الحیاتیة واالتصاالت والصم وضعاف ، MIPA Mini ،MIPAبرنامج  -الصف الخامس  

 شخصیًا أربعة أیام في األسبوع، من الثالثاء إلى الجمعة) -

O  طالب المرحلة االبتدائیة المسجلین فيInterlude -  شخصیًا یومین في األسبوع 

 مارس:  9• أسبوع الثالثاء 

O الخامس  -الثالث   وف طالب الصف 

O السادس والتاسع  ینطالب الصف 

O  السادس   وف على مستوى المقاطعة (الصف ةالثانوی ةاصالخ ربیة جمیع الطالب المسجلین في برامج الت
شخصیًا   - Shriver، والمھارات الحیاتیة ، والصم وضعاف السمع ، وبرنامج  MIPA -إلى الثاني عشر 

 أربعة أیام في األسبوع ، من الثالثاء إلى الجمعة) 

O  طالب المرحلة الثانویة المسجلین فيInterlude  وPEP -  شخصیًا یومین في األسبوع 

 مارس:  16• أسبوع الثالثاء 

O الثامن  -السابع  وف طالب الصف 

O الثاني عشر  -العاشر  وف طالب الصف 

، وتتوقف وزارة الصحة في فرجینیاصادرة عن لحدثة ااإلرشادات المتستند إلى  قراراتنا المتعلقة بإعادة الفتح  إن
 . من القیودالتخفیف سریان المقاییس الصحیة ولتحسن في ستمرار االتواریخ على ا



(اعتباًرا من الجمعة ؛ Dashboard-APS COVID 19؛ latest timelineطالع على قم بزیارة موقعنا على اإلنترنت لال
نوفمبر،   4شخصیًا منذ یداوموني صفوفھم  الذین كانوا  tstimeline for transitioning Level 1 studenفبرایر)؛  5

 الشخصي.  علیممن الدعم الشخصي إلى الت

 ب وتفاصیل أخرى الجداول الط

ومعلومات النموذج طالعكم على األیامالمقررة للتعلیم الشخصي ألبنائكم الطالب، خالل األسابیع القلیلة المقبلة، سنقوم بإ
حول إجراءات   یةتذكیررسائل ، والنقل، و في توزیع الطالب على الصفوف تغییرات في المعلمین أو   ةالتعلیمي، وأی

 .التفاصیل متاحة على اإلنترنتعودة الطالب. عند  النقل مختلفًا  نوك. سیوغیر ذلكالصحة والسالمة،  

 قادمة على الخدمة تغییرات 

ھؤالء  استعداًدا لعودة وسعة المباني نظًرا لوضع الموظفین، على خدماتنا، التي ستجرى یرجى مالحظة التغییرات التالیة  
 الطالب. 

التعلم   مساندةخمسة أیام لبرنامج المكون من ھو الموعد النھائي للجدول الحالي  فبرایر 19الجمعة • سیكون یوم 
)ILS( مدارس ذي تقدمھ الAshlawn  و Drew  Hoffman-Boston و Randolph .من یوم  اعتباًرا االبتدائیة

التفاصیل مباشرة  نقلأیام االثنین فقط. سیتم  ILS مساعدة التعلم فبرایر، سیعمل برنامج 22االثنین الموافق 
 المسجلة.  سرإلى األ

توصیل الوجبات  ل  السبعة مواقعالھو التاریخ النھائي الذي سنقوم فیھ بتشغیل  فبرایر 19الجمعة • سیكون یوم 
ا لھا  المدرسةتخذ من موقع التي ال ت وطعة في جمیع أنحاء المقاالمنتشرة   ) مزید من المعلومات(. مقر�

قدم ذي یال  the Secondary Work Space programسیكون الموعد النھائي لبرنامج  فبرایر 26 الجمعة• یوم 
و  New Directionsو  H-B Woodlawn المدارس الثانویةو Arlington Career Center  مركز في

Wakefield  وWashington-Liberty  وYorktown . 

أیًضا المزید من المعلومات  نقل مرة أخرى، ابحث عن مزید من المعلومات حول ھذه التحوالت في األسابیع القادمة، وسأ
 فبرایر.  18رس في افي اجتماع مجلس إدارة المد

قیامنا  قدرتنا على االستمرار في المضي قدًما تعتمد على إن خالل ھذا الوباء. سعةصدوركم و مشكرا لك على شراكتك
بھا الصحة  توصيوالبقاء في المنزل عند المرض واتباع جمیع االستراتیجیات األخرى التي  كماماترتداء الجمیعًا با 

 یقظین وأن نعمل معًا. بقى متأن ن علینا  العامة للحد من انتشار الفیروس. 
 

Dr. Francisco Durán  
 المشرف 
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 مدارس أرلینغتون العامة 

 

https://www.apsva.us/school-year-2020-21/transition-to-hybrid-in-person-model/
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/aps-covid-19-dashboard/
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/transition-to-hybrid-in-person-model/level-1-transition-to-in-person-instruction/
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/transition-to-hybrid-in-person-model/transportation-details-for-level-2-and-3-families/
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/meal-services/

