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أسر فرانكلين العزيزة وأعضاء هيئة التدريس  /الموظفين
ونحن ندرك أن هذا وقت صعب للغاية في جميع حياتنا .نحن قلقون بشأن صحة ورفاه طالبنا ،عائالتنا ،ومجتمعنا في ضوء رواية  .sirivanoroCكما أننا نتكيف مع تغير
جذري في حياتنا اليومية في محاولة للحد من انتشاره .إن التدابير التي نتخذها ،بما في ذلك العمل المثير المتمثل في إغالق المدارس واألعمال التجارية ،من أجل االبتعاد
االجتماعي لن يكون لها األثر المقصود إال إذا تم متابعتها بجد .ونحث جميع األسر في فرانكلين على البقاء في المنزل والحد من السفر واألنشطة غير الضرورية.
وكما ورد في رسالة الجمعة من مدارسنا ،نحن هنا لندعم بعضنا البعض .في نهاية هذه المذكرة ،أشارك موردًا للعائالت قد تجد مفيدًا في التفكير وتوفير "الرعاية الذاتية"
الخاصة بك ،ورعاية عائلتك ،خالل هذا الوقت العصيب.
البقاء في المنزل االستشارية
الحاكم بيكر ،في وقت سابق اليوم ،أصدر أمرا تنفيذيا بأن جميع الشركات غير األساسية ستغلق اعتبارا من ظهر يوم الثالثاء 24 ،مارس ،وللوزارة أن تصدر نصيحة البقاء
في المنزل لمدة أسبوعين (حتى  7أبريل) .يُنصح المقيمون بالبقاء في منازلهم وتجنب السفر غير الضروري واألنشطة األخرى غير الضرورية خالل هذه الفترة الزمنية التي
تستغرق أسبوعين .كما يقصر أمر إدارة بيكر بوليتو التجمعات على  10أشخاص خالل حالة الطوارئ ،وهو ما يشكل تخفيضا ً من الحد األقصى البالغ  25شخصا ً الذي تم
تحديدة في أمر سابق .يمكن االطالع على مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني :ggg.saCC.win
irsranoiv-rsrCiv-ov-esaCs-ni-roCovsCCsC-sCCsvnoaa-viv-aaa-iresrC-raksr-eraraos-rnnrC://ggg.saCC.win/vsgC/winsrvir
إغالق المدارس والمدارس
وهذا بمثابة تذكير بأن مدارسنا وأراضينا مغلقة ومحظورة حتى  7أبريل في محاولة للتأكيد على أننا بحاجة إلى الحد من المواقع التي يتجمع فيها الناس من أجل حماية رفاه
مجتمعنا من خالل االبتعاد االجتماعي .الشرطة ستراقب المباني واألراضي
الحالة األولى المبلغ عنها في فرانكلين
أصدر مجلس الصحة م ذكرة خالل عطلة نهاية األسبوع لتبادل األخبار التي بلدة فرانكلين لديها أول حالة مؤكدة من فيروس كورونا .ليس لدينا معلومات إضافية لمشاركتها
ولكن نقدم لك هذا الرابط إلى اإلصدار:
eirivanoroC_riC_eaCs_rsasaCs_1.rel _22-03-rnnrC://ggg.lravkaovsa.win/ConsC/lravkaovsa/loasC/oraiaeC/2020
خدمة الطعام وحقائب الظهر في عطلة نهاية األسبوع
يقدم قسم الخدمات الغذائية لدينا وجبة اإلفطار والغداء بطريقة " "ave bi brarفي الحلقة وراء مدرسة فرانكلين الثانوية .لقد قمنا بتوسيع ساعات عملنا من الساعة 11
ظهرا .تتوفر هذه الوجبات ألي طفل في فرانكلين يحتاج إلى وجبة إفطار أو غداء ،وليس فقط أولئك الذين تأهلوا لتناول الغداء الفيدرالي المجاني والمخفض.
صبا ًحا إلى 1
ً
ونود أن ن ؤكد ألسرنا أننا لسنا معرضين لخطر نفاد الغذاء .إذا كان النقل مصدر قلق لك ،يرجى البريد اإللكتروني مدير الخدمات الطالبية ،بوال مارانو
( )saravirilravkaovrC.vsnحتى نتمكن من تنسيق اإلنزال.
يوفر مخزن فرانكلين لألغذية ،بالتعاون مع  ،SPFحقائب الظهر في عطلة نهاية األسبوع خالل العام الدراسي للعائالت التي تعاني من انعدام األمن الغذائي .سنواصل
توزيع حقائب الظهر يوم الجمعة ،وذلك باستخدام نفس منطقة التقاط مثل برنامج الغداء  /اإلفطار .إذا كنت ترغب في حقيبة ظهر ،يرجى البريد اإللكتروني مدير الخدمات
الطالبية ،بوال مارانو ( .)saravirilravkaovrC.vsnإذا كان النقل هو مصدر قلق بالنسبة لك ،واسمحوا لنا أن نعرف لترتيب التسليم.
البلطجة والتحرش والتمييز
نريد أن نأخذ هذه اللحظة لتذكير مجتمعن ا المدرسي بقيمنا األساسية للتنمية االجتماعية العاطفية ،والثقافة المدرسية اآلمنة والشاملة ،والتوقعات العالية لنجاح الطالب ،والمجتمع
التعاوني .في كل ما نقوم به ،ونحن نسعى إلى مواءمة سلوكنا مع كل واحدة من هذه القيم.
لسوء الحظ ،يمكن أن يؤدي شيء مثل أزمة فيروس كورونا إلى اتخاذ إجراءات بغيضة ومتحيزة وتمييزية على أساس القوالب النمطية والعرق وبلد المنشأ .وفي حين أننا لسنا
على علم بأي حادث محدد في فرانكلين ،فإننا حساسون ومدركون لالحتمال .نحن نتقاسم الموارد التالية مع أعضاء هيئة التدريس  /الموظفين واألسر من أجل توسيع الوعي:

eirivanoroC-vsg-nrs-ariove-raeoCs-awaovCn-or-rnnrC://ggg.niasraves.irw/sawatovs/Crsakovw
Cearswianovw-ave-CnsrsinrrsC-lsar-CorlaesC-eirivanoroC-rnnrC://ggg.aea.irw/raiw/nrs
فرص اإلثراء والموارد المنزلية
تشارك مدارس فرانكلين العامة حاليًا في توفير الدعم االجتماعي العاطفي واالتصاالت حيث يشارك اختصاصيو التوعية في جميع أنحاء المنطقة مع الطالب في بيئة
افتراضية .باإلضافة إلى ذلك ،وتماشيا ً مع إرشادات الدولة الحالية حول تجارب التعلم ،يوفر مربي  SPFفرص إثراء وإرشاد "الحفاظ على التعلم على قيد الحياة" .ونحن ال
تزال على علم على حد سواء الدولة والتوجيه االتحادي .ونتوقع تلقي المزيد من التوجيهات من  EDFDهذا األسبوع ،والتي ستساعد على توجيه اإلجراءات المستقبلية .في
غضون ذلك ،يمكن أن تكون الموارد التالية على مستوى المنطقة سندًا لك ولعائلتك:
●  SPFالتعلم
● الموارد التعليمية EDFD
● مركز التعلم عن بعد HbGW
● واجهة مشروع ويليام جيمس  -خدمة إحالة استشارية متاحة ألي مقيم في فرانكلين ،بما في ذلك أطفال المدارس واألسر
اختبار SsCF
قامت  EDFDرسميًا بتأجيل تقييم فنون اللغة اإلنجليزية من الدرجة  10وحولت نافذة االختبار لنافذة تقييم  DLCمن الصفوف  ، 8-3وكان من المقرر افتتاحها في 30
مارس .لم يتم استحقاق محافظ  Can-SsCFفي  3أبريل .وقد يصدر المزيد من القرارات من إدارة الشؤون القانونية بشأن تقييمات  ،SsCFولكن هذه القرارات تتطلب
تخفيفا ً تشريعياً .سنستمر في إطالعك.
مورد لمساعدة اآلباء/األسر
الرابط التالي سوف تجلب لك إلى مورد من ماريا  ،irittoالمربي ،المؤلف واالستشاري ،على التحدث مع األطفال حول  sirivanoroCوالطرق التي لرعاية لهم
ونفسك:
rnnrC://erons.wiiwas.eis/loas/e/1yrsa2rSrLrso/Dnr1S//evEinHoi.Hle/nosgvoCr/Crarovw
لمزيد من المعلومات حول المسائل المتعلقة بفيروس كورونا
لقد أعدنا تنظيم صفحة الويب الخاصة بنا بحيث يمكنك العثور بسهولة أكبر على موارد  sirivanoroCالخاصة بنا:
rirnaa-ovlirsanoiv-eaiCors-19-einoe-lrC-aasrnC/oreansC-rnnrC://ggg.lravkaovrC.vsn/eoCnroen/orwsvn
مع خالص التقدير،
سارة أهيرن
مفتش المدارس

