ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣری ول ﻋزﯾز،
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﯾداﻧﯾم ،ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن روﺑرو ھﺳﺗﯾم ،ﺑﺳﯾﺎر روان اﺳت .ﻣﺎ
ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺧود را ﺑﺎ روش ﻣﺟﺎزی ،ﺷروع ﮐردﯾم .ﺳﭘس وﺿﻌﯾت را در آﺧر
ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐردﯾم ،و آن وﻗﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ آﻣوزش از راه
دور را ﺗﺎ ﺑﻌد از ﻋﯾد ﺷﮑرﮔزاری ،اداﻣﮫ دھﯾم .ﻣﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣوﺟود را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻋواﻣل ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ،ذﮐر ﮐردﯾم.






ﺷراﯾط ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﺷﺧﺻﺎت
در دﺳﺗرس ﺑودن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭘﯽ ﭘﯽ ای )(PPE
ظرﻓﯾت اﻓراد ﺑرای آزﻣﺎﯾش دادن و ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﮐﮫ ﺧطر را ﺑرای ﺗﻣﺎس ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ
اﻓراد دارای ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری و ﯾﺎ ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﺑرای ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ھﻣﮫ ﺻﻧف ھﺎ
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺣﻣل و ﻧﻘل داﻧش آﻣوزان ﺑﮫ داﺧل و ﺧروج از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ.

ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﺷروع ﺗرﮐﯾﺑﯽ را ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺷﻣول ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده ﺧود در
روز  19اﮐﺗوﺑراﻋﻼم ﮐرده و آن را ﺗﺳرﯾﻊ ﮐردﯾم ،ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس اﯾن
ﻋواﻣل ﯾﻌﻧﯽ ﺷراﯾط و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑرای ﺑﺎزﮔرداﻧدن اﯾﻣن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
از اﻣروز ﻣﺳﺎﺋل ﭘﯾراﻣون اﯾن ﻋواﻣل ﺗﺎ ﺣدی ﮐﺎﻣل ﺷده اﻧد و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺟدول زﻣﺎﻧﯽ ﺧود را ﺳرﻋت
ﺑﺑﺧﺷﯾم ﺗﺎ ﻣدل ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﺧود را ﺑرای ﺑﻘﯾﮫ داﻧش آﻣوزان ﺷروع ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﺧﺻوص:
•

•

•
•

اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد در ﻣﻧطﻘﮫ اری ) (Erie Countyدر ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت ،اﻣﺎ در
ﺳطﺣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﺧود در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ،ﻣدرﺳﮫ ﺧود را ﺑﺎ
اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﺎز ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﮐدو) ،(ECDOHدر ﮐﻣﺗر از ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل
) ، (9/30/20اﻋﻼم ﮐرده ﮐﮫ ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﺑرای ﻣدارس در دﺳﺗرس اﺳت .و اﯾن ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﮭم اﺳت.

ﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﭘﯽ ﭘﯽ ای ) ،(PPEﺷﯾﻠدھﺎ ،ﻣﺎﺳﮏ ھﺎ ،ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده
دﺳت و ﻏﯾره را دارﯾم.
ﻣﺎ از اﻣروز ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑرای ﺗﻣﺎم ﮐﻼﺳﮭﺎ ،ﭘرﺳﻧل ﻻزم را ﺗدارک ﺑﺑﯾﻧﯾم.
ﺳﺎزﻣﺎن  First Studentﺗﺎﮐﯾد ﮐرده ﮐﮫ آﻧﮭﺎ آﻣﺎده و ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺣﻣل و ﻧﻘل داﻧش آﻣوزان
ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد.

در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﻋواﻣل ﮐﻧوﻧﯽ دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑل ﺑﻣﺎﻧﻧد ،ﻣﺎ در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺧواھﯾم
اﺟرای ﻣدل ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ،در زودﺗرﯾن زﻣﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾم:

•
•

داﻧش آﻣوزان ﻣﮭد ﮐودک ﺗﺎ ﮐﻼس ﭘﻧﺟم :داﻧش آﻣوزان از دوﺷﻧﺑﮫ  2ﻧواﻣﺑر ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
داﻧش آﻣوزان ﮐﻼس ھﺎی ﺷﺷم ﺗﺎ دوازدھم :داﻧش آﻣوزان از  16ﻧواﻣﺑرﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

اﺟﺎزه دھﯾد ﮐﮫ آﺷﮑﺎرا ﺑﮕوﯾم :ﺑﺎ وﺟود آﻣﺎدﮔﯽ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣوﺛر ﻣﺎ ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ روﯾم -ﮐﮫ
 2ﻧواﻣﺑر ﯾﺎ ھر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌد از آن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت -ﻣﺎ از ﮐووﯾد در ﻣدارس ﺧودﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺟدا ﻧﺧواھﯾم ﺑود.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﭘﯾش آﯾد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﺎرج از ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ھﻣﯾﻧطور ﺑﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی  ،DOHﺳﺎزﮔﺎر
ﺧواھﯾم ﺑود ﺗﺎ ھﻣﮫ ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﺧود را ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾﻣن ﻧﮕﮫ دارﯾم.
ﻣدﯾران و ﺗﯾم ھﺎی ﺳﺎزﻧده آﻧﮭﺎ ،اﺻﻼﺣﺎت ﻣدل ھﺎی ﺗرﮐﯾﺑﯽ ،ﮐﮫ ﻗﺑﻼ طراﺣﯽ ﺷده اﻧد را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد و
ﺗﺎﻻر ﺷﮭرھﺎ را ﺑﮫ واﻟدﯾن داﻧش آﻣوزان ،اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻧد .زﯾرا دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ھﺎ در ﻣدل ﺗرﮐﯾﺑﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ
ﻣدل ﻣﺟﺎزی  ،ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد .و ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم ،واﻟدﯾن ،اﯾن درک را از ھﻣﺎن اﺑﺗدای ﮐﺎر
ﻓﺎزﺗرﮐﯾﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣدﯾران ،ھﻣﭼﻧﯾن ﭘروﺗوﮐل ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ را در اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﭘوﺷش ﻣﯽ دھﻧد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺗﺎﻻرھﺎی ﺷﮭر ،ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
•
•
•
•

ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ 14 :اوﮐﺗوﺑر
ﻣﺗوﺳطﮫ 15 :اوﮐﺗوﺑر
ﻣﯾﺎﻧﮫ 26 :اوﮐﺗوﺑر
ﺳطوح ﺑﺎﻻ 27 :اوﮐﺗوﺑر

** واﻟدﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺣوه ﻋﺿوﯾت در ﺗﺎﻻرھﺎی ﺷﮭر را از ﻣدﯾران ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
وﻗﺗﯽ واﻟدﯾن از ﺟزﺋﯾﺎت اﯾن ﻣدﻟﮭﺎی ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﻣطﻠﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻓرﺻت دارﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣدﯾران ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎ
اطﻼع ﺑدھﻧد ،اﮔر آﻧﮭﺎ ﺗﺎ آﺧر ﻣﺎه ژاﻧوﯾﮫ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﻣﻼ دور را درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد ،در آن زﻣﺎن ﻓرﺻت دﯾﮕری
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﯾﺑرﯾد ﺑرﮔردﻧد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎ آﺧر ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در ﺳﯾﺳﺗم دور ﺑﻣﺎﻧﻧد.
ﻣﺎ از اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺎزﮔﺷت داﻧش آﻣوزان ﺧود ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﯾﺑرﯾد ،ﺳرﯾﻌﺗر از آﻧﭼﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ،ھﯾﺟﺎن زده ﻣﯽ
ﺷوﯾم و از درک ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ از ﺷراﯾط اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫ ﮔﯾر و ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﻧده ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎﻟﯾم ،و ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای
ﺗﻧظﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و روش ھﺎی ﺧود ﺑرای ﺣﻔظ ﺳﻼﻣت ،اﯾﻣﻧﯽ و ﻧﯾﺎزھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ داﻧش آﻣوزان ﺧود ،ﻣﺟﮭز
ھﺳﺗﯾم.
از درک و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﺷﻣﺎ ،ﻣﺗﺷﮑرﯾم
ﺑﺎ ﻋرض ارادت
 ، Joseph D'Angeloﻣدﯾر

