
 ١٢٠٢ فبراير االول من شهرمن  ة  يعلى مراحل بدا ومدارس بفال إعادة فتح
 النقاط الرئيسية 

ا. سنتخذ خطوات نً ضموبمجرد أن يكون ذلك آمنًا ومإلى المدرسة طالب الوالمجلس عودة دارس بفالو على مالعام يريد المشرف  .1
تعريض منطقة حضرية كبيرة ومتنوعة  بصحة العامة حياة وعلى المترتبة عواقب الالتعلم. لكن ال يمكننا عكس  ما فات منلتعويض 

 لخطر هائل في وقت قريب جًدا. 
و  ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني ، مثل طالب مستندة إلى المدرسة األولوية للطالب األكثر احتياًجا ، ستعطي الخطط ال ▪

 الشخصي. بالحضور عودتنا إلى التعليم خطة في المرحلة األولى من  طالب الصف الثاني عشر
 

في  ، رئيس قسم طب األطفال التنموي وإعادة التأهيل  (Dr. Dennis Kuo)الدكتور دينيس كومدارس بفالو العامة وفقًا للمدير الطبي ل  .2

UBMD    في أعلى مستوياته على اإلطالق وسيزداد سوًءا على الفور. يوصي    ا هوحالي  انتشار الفيروس في المجتمعن  ، فإلطب األطفال

تشغيل ال سيكون حين ذاكفبراير على األقل ، من أجل اتساق التعلم خالل فصل دراسي واحد و بدايةالدكتور كو بالتعلم عن بعد حتى 
 . MMRVطفاًل ضد   ٠٥٧الكامل لبروتوكوالت االختبار الجديدة باإلضافة إلى تطعيم 

 
عن بُعد فقط أوالً في والية   إلى تعليمالدوام بحكمة  تحويل تمحيث  مارسشهر في  ةاستباقي تكان مدارس بفالو العامةنظًرا ألن  .3

 فالو. نحن اآلن في نقطة قرار موازية.االنتشار الفائق على نطاق واسع في المراحل المبكرة من الفيروس في ب ناتجنب وبذلكنيويورك ، 
 

 : Covid-19 يروسفا المدارس بسبب إلغالق نفسيةلعواقب االجتماعية والإجراءات لمعالجة ا مدارس بفالو العامةتتخذ  .4
 ةنفسيال جعةللمرا كوسيلة إلكمال التسجيل"  االجتماعي فسينالالنشاط وقت " في  مدارس بفالو العامةيشارك جميع طالب  ▪

 مع الطالب وبناء مهارات التأقلم.  ةاليومي ةاالجتماعي
 نفسيةيدعم الطالب الذين يعانون من مخاوف اجتماعية  اجتماعيين ومستشارين وأخصائي نفسي مشرفينيوجد في كل مدرسة   ▪

 عد.ل خدمات االستشارة عن بُ من خال
 .عد للصحة العقلية الفرديةلتقديم عالج سريع عن ب   بشريك مجتمعي للصحة العقليةترتبط كل مدرسة  ▪

 
 خالل هذا اإلغالق:  بأكبر قدر ممكن من الفعاليةالتعلم االفتراضي  نظام . يعمل 6

ووزعت خطتنا  فالو العامةبمدارس  فياضي  كنموذج لتنفيذ التعلم االفتر من قبل مفوض التعليمالتعليمية االعتراف بالمنطقة تم  ▪
 على مستوى الوالية. 

 هيئة التدريس االستثنائية لدينا تقضي ساعات قصوىفي أعلى مستوياته على اإلطالق ، مما يعني أن العمل الوظيفي استقرار  ▪
 مع طالبها.

 
  األخرى للربع األول ما يلي:  األكاديمية / الدعمتشمل النتائج  . 7

٪ من ٨١. جاحندرجات ها ٪ من٦٧(: كان ELAاسية األربعة )الرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية و درجات المواد األس  ▪

 .جاحهي درجات عدم ن٪ من الدرجات ٦ و غير مكتملة.الدرجات كانت 
 . في المتوسطخصياحضر شن عما إذا كنا ةبعيد تليسمعدالت الحضور على قدم المساواة مع المناطق التعليمية الخمس الكبرى ؛  ▪

 ٪ لطالب المدارس الثانوية.٨٧٪ في الصفوف االبتدائية و ٣٨حوالي 
      أننا نسير بخطى سريعة لتجاوز معدل تخرج العام الماضي البالغ ٢٠٢١في عام   ثاني عشرالطالب الصف  توضح مراقبة  ▪

٢,٦٧.٪ 
٪  ٣. )من المحتمل أن يكون عدتعلم عن بُ الو العامة للس بفن مدارميستخدمون جهاز  مدارس بفالو العامة٪ من طالب ٧٩ ▪

 استخدام أجهزتهم الخاصة(. اآلخرون قد اختاروا 
شراكات مبتكرة على الصعيدين المحلي والدولي لدعم االتصال باإلنترنت للتعلم في المنزل )عبر النقاط  مية التعليأقامت المنطقة  ▪

 . أسر الطالب عاتق أو خدمة النطاق العريض( دون أي تكلفة على االتصال باالنترنت 
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