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عزيزي اسر فرانكلين,
إعالن الحاكم  -المدة المستكملة لإلغالق
وفي وقت سابق من هذا المساء ،أعلن الحاكم بيكر أن المدارس العامة والخاصة في والية ماساتشوستس ستغلق لمدة ثالثة أسابيع ،حتى 6
نيسان/أبريل .لذلك ،سيتم إغالق مدارس فرانكلين العامة حتى  6أبريل ،وتخطط الستئناف العمل يوم الثالثاء  7أبريل .وقد يعاد النظر في
ذلك في األسابيع المقبلة.
ال يزال من المتوقع أن يكون آخر يوم دراسي لنا هو األربعاء  24يونيو .2020
ومن المجاالت الرئيسية التي يركز عليها الحاكم أن هذا التدبير يهدف إلى تعزيز بطء اإلصابة بفيروس كورونا من خالل ممارسة االبتعاد
االجتماعي .قد تكون هذه المقالة مفيدة لك في فهم السلوكيات التي تساعد على دعم هذا اإلجراء:
"االبتعاد االجتماعي :هذا ليس يوم الثلج" من قبل عساف بيتون ،دكتوراه في الطب،MPH ،
/https://medium.com/@ariadnelabsاالجتماعيac21d7fa78b4-day-snow-a-is-this-distancing-
لتلخيص المقال  ،ينصح المؤلف بعدم مواعيد اللعب  ،وال دور السينما  ،وال األطراف  ،وال المنام  ،من بين السلوكيات االجتماعية
األخرى .يقترح المؤلف رعاية نفسك وأفراد األسرة  ،وعلى الرغم من التحدي  ،أن الجميع يمارس االبتعاد االجتماعي.
الخدمات الغذائية
خالل هذه الفترة من اإلغالق ،يمكن للعائالت التي تشعر بأن طالبها سيستفيد من تناول وجبة غداء أو إفطار لالستيالء على الطعام أو
ظهرا ،من االثنين إلى
اإلفطار أن تلتقط وجبات الطعام عبر الممر الخلفي لمدرسة فرانكلين الثانوية بين الساعة  11:30صبا ًحا و1
ً
الجمعة .إذا كان النقل مصدر قلق ،يرجى التواصل مع مكتب خدمات الطالب على ( 4811-553 )508الذي سيساعدك.
كما نود أن نشارك الرسالة التالية من مخزن األغذية فرانكلين:
"سيتم فتح مخزن فرانكلين ساعات منتظمة األسبوع المقبل 17 ،مارس  20 -مارس .سنكون منفتحين على جيراننا الحاليين أو أي
شخص يحتاجإلينا بما في ذلك العائالت التي تعتمد على خيارات اإلفطار والغداء التي تقدمها مدارس منطقة فرانكلين .وسوف نقدم حقيبة
معبأة مسبقا كاملة من البنود غير القابلة للتلف لمساعدتك من خالل هذا الوقت .يمكنك زيارتنا يوميا إذا لزم األمر .سنقوم بإعادة فتح يوم
 24مارس مع ساعات التسوق العادية واإلجراءات.
كيف يمكنك المساعدة؟
نحن ممتنون جدا لمجتمعنا وتلقينا العديد من األسئلة حول كيف يمكنك مساعدتنا خالل هذه األوقات غير المؤكدة .إذا كنت قادرا ،وأفضل
طريقة لدعم مخزن من خالل التبرع النقدي .التبرعات النقدية تسمح لنا بشراء المواد التي نحتاجها بسعر أرخص من خالل بنك بوسطن
لألغذية األكبر .إذا كنت ترغب في التبرع بالعناصر ،يرجى زيارة قائمة االحتياجات الحالية .تحقق مرة أخرى بانتظام ونحن تحديث
بشكل متكرر .أشكركم على دعمكم المستمر لمخزن فرانكلين لألغذية".
فرص التعلم
وسوف نشارك المزيد من المعلومات مع العائالت في األيام القادمة حول الطرق التي سنبقي بها الطالب منخرطين في التعلم ومتصلين
بالمدرسة خالل فترة اإلغالق.

الوصول إلى المباني
كن في حالة تأهب للرسائل من مدير المبنى (مديري) المبنى الخاص بك حول متى يمكن للطالب القدوم إلى المبنى السترداد الكتب
وأجهزة  Chromebookواألدوات وغيرها من العناصر الشخصية.
مجلدات الرسائل غير المرغوب فيها
الحظ بعض مستلمي رسائلنا صعوبة في تلقي رسائلنا اإللكترونية .يرجى التحقق من مجلدات الرسائل غير المرغوب فيها والتأكد من
وضع عالمة على رسائلنا على أنها "ليست غير مرغوب فيها" بحيث يمكن تسليمها مباشرة إلى البريد الوارد الخاص بك.
بوابة الفيروس التاجي
ونود أن نذكركم بأن مدينة فرانكلين قد وضعت بوابة للجمهور للوصول إلى أحدث المعلومات عن فيروس كورونا:
portal-information-alerts/coronavirus-https://www.franklinma.gov/home/urgent
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