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   ،عزیزي المجتمع واألسرة والموظفین
 
 
 شكًرا لك على سعة صدرك بینما نواصل تطویر خطتنا للعودة إلى المدرسة. مع صحة وسالمة طالبنا وموظفینا كأولویة قصوى لدینا ، توصل برنامج مولتنوماه للطفولة المبكرة
 تتماشى هذه القرارات مع التوجیهات التي تم إصدارها في 7-28-20 بواسطة الحاكم كیت براون ، إدارة التعلیم .MECP إلى بعض القرارات التي ستؤثر على أطفال وعائالت
 بوالیة أوریغون وهیئة الصحة في والیة أوریغون. تستمر حاالت اإلصابة بالفیروس التاجي في جمیع أنحاء دولتنا ودولتنا بالتصاعد ولن نتمكن من العودة إلى الخدمات الشخصیة
 في الخریف. نحن نتفهم أنه بینما نتصدى للوباء العالمي ، تم إبراز االحتیاجات اإلضافیة لمجتمعنا ، خاصة تلك المتعلقة بإمكانیة الوصول إلى التكنولوجیا للعدید من أسرنا. ستعمل
MECP بجد لمعالجة أوجه عدم المساواة هذه وإیجاد الحلول التي تدعم األطفال واألسر خالل هذا الوباء. 
 
 بأمان وتقدیم الدعم الشخصي لطالبنا في المنازل ، ومدیري MECP لوضع خطة إلعادة فتح غرف الدراسة في (ODE) لقد عملنا بشكل وثیق مع إدارة التعلیم بوالیة أوریغون
 المدارس االبتدائیة ، والمجتمعات التمهیدیة المجتمعیة. نظًرا ألننا غیر قادرین على االنفتاح بأمان في هذا الوقت ، فإننا نواصل العمل مع وزارة التعلیم بوالیة أوریغون إلنشاء
 .(EL / ECSE) إرشادات صارمة لخطط التعلم الشامل عن بعد
  
 باالتصال بجمیع العائالت بدًءا من 31 أغسطس حتى 11 سبتمبر لتحدیث MECP بالتعلیم الشامل عن بعد یوم االثنین 14 سبتمبر. سیقوم مقدمو برنامج MECP سنبدأ خدمات
 .خطة التعلم عن بعد السابقة ، أو كتابة خطة جدیدة ، وتحدید أي تقنیة ضروریة لعائلتك وطفلك للوصول إلى الخدمات
  
 سیستمر التعلم الشامل عن بعد حتى 13 نوفمبر أو ربما أطول. مع اقترابنا من تاریخ 13 نوفمبر ، سیقوم برنامجنا ومدرسة David Douglas School District باستخدام
 مصفوفة الحاكم بإعادة تقییم الظروف الصحیة في مقاطعة Multnomah وتحدید ما إذا كان یجب علینا البقاء مع خطط شاملة للتعلم عن بعد لفترة أطول من الوقت ، أو سواء كنا
 على استعداد لالنتقال بأمان إلى نموذج شخصي أو هجین.
 
 سنبدأ خدمات MECP بالتعلیم
 باالتصال بجمیع العائالت بدًءا من 31 أغسطس حتى 11 سبتمبر لتحدیث خطة التعلم عن بعد السابقة ، أو MECP الشامل عن بعد یوم االثنین 14 سبتمبر. سیقوم مقدمو برنامج
 .كتابة خطة جدیدة ، وتحدید أي تقنیة ضروریة لعائلتك وطفلك للوصول إلى الخدمات
  
 باستخدام David Douglas School District سیستمر التعلم الشامل عن بعد حتى 13 نوفمبر أو ربما أطول. مع اقترابنا من تاریخ 13 نوفمبر ، سیقوم برنامجنا ومدرسة
 وتحدید ما إذا كان یجب علینا البقاء مع خطط شاملة للتعلم عن بعد لفترة أطول من الوقت ، أو سواء كنا Multnomah مصفوفة الحاكم بإعادة تقییم الظروف الصحیة في مقاطعة
 .على استعداد لالنتقال بأمان إلى نموذج شخصي أو هجین
  
 مواعید مهمة للتذكر
 .آب (أغسطس) - 11 أیلول (سبتمبر): سیتصل بك مقدم الخدمة لكتابة خطة شاملة للتعلم عن بعد تتماشى مع أهداف طفلك في الخطة الفردیة لخدمة األسرة 31
 .سبتمبر: تبدأ خطط التعلم عن بعد الشاملة مع العائالت 14
 .المقاییس الصحیة وتنظر في جدول زمني لالنتقال إلى التعلم المختلط MECP منتصف أكتوبر: ستراجع
 .تشرین الثاني (نوفمبر): ستعید المناطق تقییم الظروف الصحیة عبر مقاطعة مولتنوماه باستخدام الحاكم براون ومصفوفة هیئة الصحة في أوریغون إلعادة الفتح 13
  
 أفهم أن هذه األشیاء المجهولة تسبب درجة عالیة من اإلحباط والقلق والقلق ، لكنني أرید أیًضا أن أكون شفافة فیما یتعلق بالتحدیات التي تواجهنا اآلن وفي المستقبل. أود أن أشكر
 ومقدمیها سیبذلون قصارى جهدهم لتقدیم خطة تعلم عن بعد عالیة الجودة تم تطویرها مع عائلتك توفر MECP كل واحد منكم على جهودكم وصبركم وأرید أن أؤكد لكم أن إدارة
 .الدعم لك وألطفالك
  
 شكًرا لك مرة أخرى على دعمك المستمر وصبرك. تبقى صحة وسالمة ورفاهیة الطالب والموظفین والمجتمع في صمیم كل عملیة صنع القرار لدینا. سنواصل إبقائك على
 .اطالع عند توفر معلومات إضافیة
  
 ،بإخالص
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