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ن، الطالب، والعائالت التابعة لمدارس مالدن العامة،السادة الموظفو

. وكما استمع العدید منكم لخطاب ة"بدون دراسنأمل أن تصلكم ھذه الرسالة وأنتم في أتم صحة وعافیة بخصوص أول یوم رسمي طارئ "یوم 

مساء البارحة، فیمكننا توقع أنھ سیتم إغالق جمیع المدارس في والیة ماساتشوستس حتى السابع من شھر أبریل على األقل. Bakerالحاكم 

لمعالجة المعلومات في كل لحظة، من خالل طرح أسئلة ھامة، ثم الحصول على مكن یوقات لم یسبق لھا مثیل ونعمل بأسرع ماإننا نعیش بأ

تكون لدیكم العدید من األسئلة، الھموم، والمخاوف بینما نقوم بموازنة متطلبات ھذه قدمعلومات من أجل العائالت والموظفین. إننا نتفھم أنھ ال

العامة الطارئة مع الرغبة في االستمرار باألوضاع الطبیعیة التي تأتي مع المدرسة والعملیة التعلیمیة. نأمل أن تقوم ھذه األزمة الصحیة

على مدار الثالث أیام السابقة مع تقدیم لمحة عما یتوقع حدوثھ في األیام القادمة. المنطقة التعلیمیةبیجريالرسالة الموجزة بتقدیم إطار لما كان 

ع المرتبط بناًء على التطور السریع للوضقمنا بتأجیل التطویر المھني بالنسبة لموجھینا الخمیس الماضي. تم اتخاذ ھذا القرار فقد ما تعلمون، ك

). مضى یوم الجمعة ونحن نعمل عن كثب مع مكتب رئیس البلدیة باإلضافة إلى العدید من االجتماعات الھاتفیة 19بفیروس كورونا (كوفید 

بعھا قیام موظفي المكتب الرئیسي بتجمیع الكم الھائل من المعلومات الواردة من الوكاالت الصحیة على المستوى المحلي وعلى مستوى یت

)، والفریق المعني بإدارة حاالت الطوارئ في مالدن. DESEإدارة التعلیم االبتدائي والثانوي (والوالیة، 

الوجبات المخصصة للطالب:

توجھ ننتیجة لمكالماتنا المجراة بیوم الجمعة، كانت أولویتنا األولى تتعلق بالتأكد من تمكن طالبنا من الحصول على وجبات اإلفطار والغداء. 

Omarبالشكر لـ  Hernandez منWhitsonئولین عن خدمات سمن المخلصین ال(مقدم خدمات األطعمة الغذائیة الخاص بنا) والموظفی

ً لجمع الوجبات ألي طالب قد یود الحصول على أي منھا. 5الساعة فيذائیة والذین حضروا بالموقع األطعمة الغ خصصت ھذه صباحا

تتوافر الوجبات في األوقات ع طالب والیة مالدن، بصرف النظر عن الدخل أو المدرسة التي یقومون بارتیادھا.یالوجبات دون مقابل لجم

والمواقع التالیة:  



المواقعالجمعة)–التوقیت (االثنین الوجبة

ً 9:00–صباحاً 7:30اإلفطار ، في كالً من الكافتیریات Salemwoodصباحا
باألعلى واألسفل

MHSفي كل الكافتیریات ،

، في كالً من الكافتیریات Salemwoodظھراً 1:00–صباحاً 11:00الغداء
باألعلى واألسفل

MHSفي كل الكافتیریات ،

العملیة التعلیمیة والمشاركة

ون ھذه كسوف نقوم بالعمل رابطة مالدن التعلیمیة ومع مدیري المناھج الدراسیة التابعین لنا ھذا األسبوع للبدء في توفیر الموارد للعائالت. ست

ؤیة قائمة ریجب علیكم توقعتواصل بشكل مباشر مع المعلمین بشكل شخصي. أال تتوقعواجھود مشتركة من المكتب الرئیسي ویجب علیكم 

مع الشركاء المجتمعیین إلعداد فرص تعلیمیة DESEمن الموارد یتم نشرھا بحلول یوم الخمیس من ھذا األسبوع. إضافةً إلى ذلك، تعمل 

نحصل على المزید من المعلومات حول تلك الجھود باألیام القلیلة محطات التلفاز المحلیة. سوفیسھل الوصول إلیھا واالستفادة منھا من خالل 

القادمة.

في األسبوع القادم، ومع مواصلة تطور الوضع الخاص بنا، سوف تتلقون معلومات إضافیة حول ما یمكنكم توقعھ فیما یتعلق بالمشاركة 

للمضي قدماً.

التكنولوجیا

عة لنا استخدام الوسائل التكنولوجیة في المنزل. إننا نعمل على تحدید سبل لتوفیر ائالت التابستطیع العدید من العإننا ندرك أنھ ربما ال ت

استخدام للوسائل التكنولوجیة للعائالت وسنقوم باإلبالغ عن المزید حول ھذه االحتمالیة في المستقبل القریب.

التواصل المستمر

من أجل بث اإلعالنات والتحدیثات الھامة المرتبطة بمدارس مالدن العامة. باإلضافة إلى ذلك، سوف MATVسوف نقوم بالعمل مع 

تعرفون المزید من التحدیثات في إطار زمني یقدر بمرة واحدة كل أسبوع على األقل، باإلضافة إلى وجود تواصل إضافي من خالل وسائل 

باإلضافة إلى موقعنا االلكتروني. یرجى متابعة حسابنا على تویتر لتعلیمي، التواصل االجتماعي، المكالمات اآللیة للمجتمع ا

@MaldenPublic وعلى موقعنا االلكترونيwww.maldenps.org.

إننا نتطلع قدماً للعمل معكم في األیام القادمة.

نتمنى لكم دوام الصحة والعافیة،

John Oteri

المشرف العام


