
 
 

“Putting Children & Families First to Ensure High Academic Achievement for All” 
 

 

BUFFALO PUBLIC SCHOOLS 
Office of the Superintendent  
65 Niagara Square Room #712 City Hall 

Buffalo, New York 14202 
Phone (716) 816-3575 * Fax (716) 851-3033 

krinercash@buffaloschools.org 
 

 2020مارس / آذار 17

 

     -COVID فايروسر بإغالق جميع المدارس داخل الوالية للمساعدة في الحد من انتشا 202.4 رقم أمر حاكم نيويورك عن طريق األمر التنفيذي

لمعلمين ومساعدي يع ا. ويتم توجيه جم2020مارس  الثامن عشر من آذار/وبناًء على ذلك ، يرجى العلم بأن المدارس مغلقة رسميًا ، اعتباًرا من   19

 .2020أبريل  العشرين من شهر نيسان /المدرسة إلى عدم الحضور إلى المدرسة حتى في  والموظفين   عاونيهمالمعلمين وم

بوضوح على أن المناطق التعليمية يجب أن تضع خطة لخيارات تعليمية بديلة وتوزيع الوجبات  202.4 ي رقمعالوة على ذلك ، ينص األمر التنفيذ

 المستطاع.عاية األطفال. لذلك ، من األهمية بمكان أن يستمر المعلمون في تقديم خيارات تعليمية بديلة للطالب بقدر وتوافرها ور

في أوقات الحاجة واألزمات ؛ وقد ميز المعلمون أنفسهم دائًما بأنهم حماة ملحوظين لألطفال التعليمية كان المعلمون دائًما القوة األساسية لمنطقتنا 

قوتنا  همنينا المحترمين أن يستمروا في كوهذا التحدي العالمي التاريخي لفيروس كورونا ، فإننا نناشد معلم مدينة بفالوواجه ت ودعاة لتعلمهم. بينما

من قبل ونطلب  ما لم يحدثينا كيعتمد عليها كل طفل في هذا الوقت. نحتاج إلى معلم قوة أساسية كولكن  -تعليميةليس فقط قوتنا كمنطقة  -األساسية 

خالل هذه الفترة. وبناًء على ذلك ، يرجى اتباع هذه اإلرشادات المهمة  طالبالتوفير االستمرارية في تعليم للمساعدة في  همل قصارى جهدبذ هممن

 خالل فترة اإلغالق هذه.

 .يرجى إحضار أجهزتك اإللكترونية إلى المنزل 

  المدرسة  إغالق المدرسة خالل أيامفترة طوال   ية بديلة للطالبفي توفير خيارات تعليم كومة االتحادية الح و المنطقة التعليمية ستشارك

 المجدولة بانتظام.

  يجب أن يحافظ المعلمون على االتصاالت عبر الوسائل اإللكترونية مع الطالب المسجلين في فصلهم أو في أي خدمات ذات صلة حسب

 .الوالية بمساعدةيجب علينا أن نفعل ذلك  ،مع الطالب  تبع االتصاالتالدعم لت نطقة التعليميةالم ة. إذا لزم األمر ، تقدمالحاج

 على موقع المشتركين يجب على المعلمين التحقق من حسابات Schoology  والرد على رسائل البريد اإللكتروني بانتظام وحسب الحاجة

 اليوم الدراسي خالل هذه الفترة من إغالق المدرسة. خالل

 ورة ، يقوم المدرسون وموظفوحيثما كان ذلك ممكنًا وعند الضر  SST  ذوي االحتياجات  بالتدريس أو العمل مع الطالبالذين يقومون

أو الطالب اآلخرون الذين يحتاجون إلى خدمات الصحة النفسية المكثفة بالتنسيق مع  safety plansاو   504أو  IEPفئة  الخاصة من

 المشرفين وأعضاء الفريق لالتصال بالطالب والعائالت لتوفير خيارات تعليمية بديلة.

  خالل هذه الفترة من إغالق المدرسة ، يجب على معلمي كبار السن في المدرسة الثانوية توفير الخيارات التعليمية البديلة الالزمة حتى

 يتمكن الطالب من البقاء على المسار الصحيح للتخرج.

 ة خالل هذه الفترة من إغالق المدرسة.يجوز للمعلمين المشاركة التطوعية في التطوير المهني عبر الوسائل اإللكتروني 
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