 26يونيو /حزيران2020 ،
األعزاء أسر التالميذ،
مع اقتراب نهاية هذا العام الدراسي غير المسبوق ،أود أن أشكركم أنتم وأطفالكم على صبركم ومرونتكم ومثابرتكم في التكيف مع إغالق
المباني المدرسية والتعلم عن بعد .أدرك أن هذا الوضع قد فرض عليكم صعوبات ،وجلب تعقيدات جديدة إلى تعليم طالبنا  -خاصة أولئك
الذين لديهم برامج للتعليم الفردي ( .)IEPsإننا ممتنون للغاية لكل ما قمتم به للمشاركة معنا في دعم أطفالكم ومساعدتنا على التكيف مع هذه
األوقات الصعبة.
بينما كنَّا نحن مشغولين بالبرامج التدريسية االفتراضية والعالج عن بُعد ،ارتقيتم أنتم إلى مستوى الحدث وأصبحتم أكبر مصدر دعم ألطفالكم.
ومع االستمرار في استكشاف الخيارات المتاحة لتلبية احتياجات طفلكم على أفضل وجه ،سوف نعتمد بشدة على الروابط القوية التي أقمناها
معكم طوال رحلتنا التعاونية لمساعدتنا على اتخاذ القرارات التي تحدث فرقًا حقًا.
ينبغي أن يكون معلم طفلكم قد اتصل بكم في محادثة ختامية في نهاية العام لدعم االنتقال إلى الصيف .إذا كنتم بحاجة إلى معلومات إضافية،
يُرجى التواصل مع مدير طفلكم مباشرةً .نحن نشجعكم على طرح أسئلة حول التقدم الذي أحرزه طفلكم نحو تحقيق أهداف برنامج التعليم
الفردي ( ،)IEPوتقديم توصيات وتعليقات حول ما كان مفيداً لطفلكم وما لم يكن كذلك خالل فترة التعلم عن بعد ،وطلب معلومات لدعم
االنتقال إلى فصل الصيف .ونشجعكم أيضًا على التحدث إلى معلم طفلكم وإداريين المدارس حول أي توصيات تتعلق بالمدرسة الصيفية
للحصول على دعم أكاديمي إضافي.
خالل األشهر الثالثة الماضية ،قمنا بتوسيع رؤيتنا لما يمكن أن يعنيه بالفعل إشراك العائلة وتمكينها .لقد استمعنا إلى أصوات اآلباء والعائالت
من أمثالكم خالل ورشات العمل والمنتديات المختلفة ،وهم يطرحون ما لديهم من أسئلة ومخاوف وتوصيات حول عملية تعلم أطفالهم .وقد
سمعنا من العديد منكم أن سلسلة ( )Beyond Accessلورشات العمل التعليمية عبر اإلنترنت لعائالت األطفال ذوي اإلعاقات ،وكذلك
ساعات العمل العائلية ،قد وفرت معلومات قيمة يمكن استخدامها على الفور .سوف نستمر في توفير الموارد ،وورشات العمل ،والجلسات
العائلية من أجل دعمكم بينما نستعد لحلول شهر سبتمبر /أيلول وما بعده.
وبينما نتطلع إلى فصل الخريف ونتخذ قرارات رئيسية بشأن إعادة فتح المباني المدرسية بأكثر الطرق أمانًا ،فإننا سنستمر في االعتماد عليكم
لتقديم آراء حول اإلجراء أفضل لكم ولطفلكم .نرجو منكم مساعدتنا في توجيه هذه العملية من خالل تعبئة استبيان العودة إلى المدرسة إذا كنتم
لم تفعلوا ذلك بعد ،عبر الرابط اإللكتروني schools.nyc.gov/returntoschool2020 :بحلول  30يونيو /حزيران.
نحن في إدارة التعليم ملتزمون بشدة بخدمة جميع طالبنا ذوي برامج للتعليم الفردي ( )IEPsوتزويدهم بتعليم ممتاز.
إنني ممتن لشراكتكم في تعليم طفلكم وأتمنى أن تستمتعوا بعطلتكم الصيفية!
مع خالص التقدير واالحترام،

ريتشارد أ .كارانزا Richard A. Carranza /
مستشار التعليم
إدارة التعليم لمدينة نيويورك
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