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أعزائي الطالب وأولياء األمور والمعلمين ،

منذ ما يقرب من أربعة أسابيع  ،طلبت من المسؤولين البحث عن إمكانية زيادة وقت التعليم الشخصي للطالب .في ذلك الوقت  ،كانت
حاالت كورونا تتراجع  ،وكانت هناك دعوة على الصعيد الوطني للطالب للعودة إلى المدرسة وخفض مركز السيطرة على األمراض في
الواليات المتحدة شروط التباعد الجسدي بين الطالب من ستة إلى ثالثة أقدام .

من المهم أن أوضح العديد من النقاط التي كانت مهمة أثناء نظر المسؤولين في الخيارات .تستخدم والية ميين دليل التباعد الجسدي بثالثة
أقدام منذ افتتاح المدارس في سبتمبر .التغيير من ستة أقدام إلى ثالثة أقدام لم يفيد مدارس مين .مدارس مين مفتوحة منذ سبتمبر .غالبية
المدارس في جميع أنحاء البالد كانت بنايتها مغلقة منذ آذار (مارس)  .2020وكان االحتجاج في العديد من الواليات هو عودة الطالب
الذين كانوا خارج المدرسة لمدة عام تقريبًا إلى المدرسة .لم يكن هذا هو الحال في والية مين .

باإلضافة إلى ذلك ومهم للغاية  ،لم يتم تغيير المسافة المادية المطلوبة (ستة أقدام ) بين الطالب عند الكشف عن القناع أثناء اإلفطار
ً
مستحيال في المستوى
والغداء والوجبات الخفيفة .سيكون توفير الطعام لجميع الطالب في فترة زمنية معقولة مع متطلبات ستة أقدام
االبتدائي وصعبًا للغاية في المستوى الثانوي .هذه القضايا هي بعض العقبات التي يجب التغلب عليها لجعل جميع الطالب يعودون إلى
المدرسة .

حتى مع وجود هذه العقبات الرئيسية  ،تم السعي إلى تحقيق هدف إيجاد حل معقول يسمح للطالب بالحصول على مزيد من التعليم
نظرا ألن المسؤولين في
الشخصي .لسوء الحظ  ،فإن أي حل قابل للتطبيق يتطلب تغييرات أدت إلى حدوث مشاكل أكثر مما تم حلهاً .
وتكرارا إليجاد حل  ،فقد أصبح من الواضح بمرور الوقت أن أي حل يتطلب نقل بعض
مرارا
المرحلة االبتدائية والثانوية اجتمعوا
ً
ً
الطالب في المرحلة االبتدائية إلى معلم مختلف وربما مدرسة مختلفة .هذه التغييرات المحتملة وحدها لن تكون منطقية في أي وقت ،
ولكن على وجه الخصوص نحن قريبين من نهاية العام الدراسي .كان الوضع في كوني مختلفًا .سيؤدي جلب جميع الطالب إلى انتقال
بعض المعلمين إلى غرفة أكبر الستيعاب أحجام الطالب الكبير التي ال تتناسب مع موقع التدريس الحالي باإلضافة إلى التغييرات األخرى
المطلوبة .

باإلضافة إلى ذلك  ،سيتعين على معلمي المستويين االبتدائي والثانوي تعديل نهجهم التدريسي ليتناسب مع هذا التغير  ،وسيزداد االهتمام
بالسالمة لجميع الطالب والموظفين بشكل كبير .من شأن المزيد من الطالب في الفصول والقاعات أن يجعل التباعد الجسدي أكثر صعوبة
ولم يغب عن أي شخص أن عدد حاالت كورونا للشباب قد زاد بشكل كبير منذ أن بدأ المسؤولون في البحث عن حلول محتملة .

من المعقول أن نذكر أن المعلمين يريدون حضور جميع الطالب في المدرسة شخصيًا إذا كان من الممكن تحقيق ذلك بطريقة آمنة مع
اتباع المتطلبات الستة في "إطار عمل إعادة فتح المدارس" في والية مين .

بعد النظر في جميع الخيارات المتاحة  ،تقرر أنني وفريق اإلدارة ال يمكن أن نوصي بتغيير النهج المختلط الذي كان ناج ًحا بالنسبة
لغالبية الطالب .تغيير الحجم الالزم لتفعيل أي من الخيارات التي تم التحقيق فيها سيكون له نتائج عكسية مع بقاء القليل من الوقت في هذا
العام الدراسي .طور المعلمون والطالب واألسر إجراءات روتينية يجب أن تتغير قليالً بالنسبة للبعض وأكبر بكثير بالنسبة لآلخرين.

وتكرارا إلى أن القدرة على التغيير منخفضة كما كانت في أي وقت مضى وأن رؤية الضوء في نهاية النفق أمر
مرارا
كما تمت اإلشارة
ً
ً
مهم للغاية في هذا الوقت .

لذلك  ،وبدعم كامل من الفريق اإلداري  ،أوصيت في ورشة عمل مجلس إدارة المدرسة مساء األربعاء بأن نستمر في الخطة المختلطة
التي تم استخدامها حتى هذه المرحلة لبقية العام الدراسي .أيد مجلس المدرسة باإلجماع توصيتي .

من المهم أيضًا التعرف على العمل المتميز الذي أنجزه الفريق اإلداري  .ما تم تعلمه من خالل هذه العملية سيكون ذا قيمة ألننا نخطط لما
أتمنى أن يكون جميع الطالب في المدرسة بدوام كامل في الخريف .

شكرا لتفهمك و دعمك .
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