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إعادة فتح مدارس بفالو على مراحل بداية من االول من شهر فبراير ٢٠٢١
النقاط الرئيسية
 .1يريد المشرف العام على مدارس بفالو والمجلس عودة الطالب إلى المدرسة بمجرد أن يكون ذلك آمنًا ومضمونًا .سنتخذ خطوات
لتعويض ما فات من التعلم .لكن ال يمكننا عكس العواقب المترتبة على حياة وصحة العامة بتعريض منطقة حضرية كبيرة ومتنوعة
لخطر هائل في وقت قريب جدًا.
▪ ستعطي الخطط المستندة إلى المدرسة األولوية للطالب األكثر احتيا ًجا  ،مثل طالب ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني  ،و
طالب الصف الثاني عشر في المرحلة األولى من خطة عودتنا إلى التعليم بالحضور الشخصي.
 .2وفقًا للمدير الطبي لمدارس بفالو العامة الدكتور دينيس كو( ، )Dr. Dennis Kuoرئيس قسم طب األطفال التنموي وإعادة التأهيل في
 UBMDلطب األطفال  ،فإن انتشار الفيروس في المجتمع حاليا هو في أعلى مستوياته على اإلطالق وسيزداد سو ًءا على الفور .يوصي
الدكتور كو بالتعلم عن بعد حتى بداية فبراير على األقل  ،من أجل اتساق التعلم خالل فصل دراسي واحد وسيكون حين ذاك التشغيل
ً
طفال ضد .MMRV
الكامل لبروتوكوالت االختبار الجديدة باإلضافة إلى تطعيم ٧٥٠
نظرا ألن مدارس بفالو العامة كانت استباقية في شهر مارس حيث تم تحويل بحكمة الدوام إلى تعليم عن بُعد فقط أوالً في والية
.3
ً
نيويورك  ،وبذلك تجنبنا االنتشار الفائق على نطاق واسع في المراحل المبكرة من الفيروس في بفالو .نحن اآلن في نقطة قرار موازية.
 .4تتخذ مدارس بفالو العامة إجراءات لمعالجة العواقب االجتماعية والنفسية إلغالق المدارس بسبب فايروس :Covid-19
▪ يشارك جميع طالب مدارس بفالو العامة في "وقت النشاط النفسي االجتماعي "كوسيلة إلكمال التسجيل للمراجعة النفسية
االجتماعية اليومية مع الطالب وبناء مهارات التأقلم.
▪ يوجد في كل مدرسة مشرفين اجتماعيين ومستشارين وأخصائي نفسي يدعم الطالب الذين يعانون من مخاوف اجتماعية نفسية
من خالل خدمات االستشارة عن بُعد.
▪ ترتبط كل مدرسة بشريك مجتمعي للصحة العقلية لتقديم عالج سريع عن بعد للصحة العقلية الفردية.
 .6يعمل نظام التعلم االفتراضي بأكبر قدر ممكن من الفعالية خالل هذا اإلغالق:
▪ تم االعتراف بالمنطقة التعليمية من قبل مفوض التعليم كنموذج لتنفيذ التعلم االفتراضي في مدارس بفالو العامة ووزعت خطتنا
على مستوى الوالية.
▪ استقرار العمل الوظيفي في أعلى مستوياته على اإلطالق  ،مما يعني أن هيئة التدريس االستثنائية لدينا تقضي ساعات قصوى
مع طالبها.
 .7تشمل النتائج األكاديمية  /الدعم األخرى للربع األول ما يلي:
▪ درجات المواد األساسية األربعة (الرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية و  :)ELAكان  ٪٧٦منها درجات نجاح ٪١٨ .من
الدرجات كانت غير مكتملة .و  ٪٦من الدرجات هي درجات عدم نجاح.
▪ معدالت الحضور على قدم المساواة مع المناطق التعليمية الخمس الكبرى ؛ ليست بعيدة عما إذا كنا نحضر شخصيا .في المتوسط
حوالي  ٪٨٣في الصفوف االبتدائية و  ٪٧٨لطالب المدارس الثانوية.
▪ توضح مراقبة طالب الصف الثاني عشر في عام  ٢٠٢١أننا نسير بخطى سريعة لتجاوز معدل تخرج العام الماضي البالغ
.٪٧٦,٢
▪  ٪٩٧من طالب مدارس بفالو العامة يستخدمون جهاز من مدارس بفالو العامة للتعلم عن بُعد( .من المحتمل أن يكون ٪٣
اآلخرون قد اختاروا استخدام أجهزتهم الخاصة).
▪ أقامت المنطقة التعليمية شراكات مبتكرة على الصعيدين المحلي والدولي لدعم االتصال باإلنترنت للتعلم في المنزل (عبر النقاط
االتصال باالنترنت أو خدمة النطاق العريض) دون أي تكلفة على عاتق أسر الطالب.

