
 

 

 

 خطاب من المدير العام ومجلس التعليم في دنفر

 

 العائالت الموقرة،

لقد أصبنا بخيبة أمل شهًرا الماضية.  51كما تعلمون، لقد كنا نعمل بدأب من أجل التوصل إلى اتفاق مع اتحاد المعلمين على مدار الـ 

ددنا وللمجتمع ورغم ذلك، فقد استع ولعائلتهمجراء التصويت لصالح اإلضراب، كما أننا قلقون حيال التعطل الذي سيُحدثه ذلك ألطفالنا 

 الحتمالية حدوث اإلضراب، ونحن مهتمون بضمان استمرار أن تكون المدارس أماكن آمنة لتعلم تالميذنا.

حريصة على عدم غلق  DPSلإلجابة عن األسئلة، وتقديم معلومات أساسية لعائالتنا. وسوف تظل مدارس لقد أنشأنا هذا الدليل 

 المدارس، وعلى تقديم الوجبات المدرسية وتشغيل حافالت المدرسة حسب المواعيد.

 

بين الساعة  020-425-5014على الرقم  DPSإذا كانت لديكم أسئلة أخرى، فنحن نحثكم على االتصال بخط مساعدة عائالت مدارس  

والمجتمعية. يمكنهم  العائليةمن االثنين إلى الجمعة للتحدث إلى أحد أعضاء فريق المشاركة  ،مساءً  1050صباًحا والساعة  7:30

 توصيلك بالدعم بلغتك المفضلة إذا لزم األمر.  

 

الرابط اإللكتروني نطقة التعليمية على يرجى تحري االطالع على المستجدات المنتظمة التي تُنشر على الموقع اإللكتروني للم

teacherstrike.dpsk12.org وعلى موقعي التواصل االجتماعي ،Facebook وTwitter. 

 

 شكًرا لدعمكم وتعاونكم معنا على اجتياز هذا الوقت العصيب!

 

 مع خالص االحترام والتقدير،

 

 (Susana Cordova) سوزانا كوردوفا

 المدير العام

 

 (Rowe Anne) رو آن

 1المنطقة 

 رئيسة المجلس

 

 (Barbara O’Brien) باربرا أوبراين

 النائبة العامة

 للرئيسة

 

 (Lisa Flores) ليسا فلوريس

 5المنطقة 

 أمينة الخزنة

 

 (Carrie A. Olson, PhD) كاري أ. أولسون، دكتوراه

 3المنطقة 

 السكرتيرة

 

 (Allegra “Happy” Haynes) أيجرا "هابي" هاينز

 دور غير محدد
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 (Jennifer Bacon) جينيفر بيكون

 4المنطقة 

 

 (Angela Cobián) أنجيال كوبيان

 2المنطقة 

 

 

 األسئلة الشائعة

 

 ما المقصود باإلضراب؟ 

اإلضراب هو قيام بعض أعضاء نقابة ما باالمتناع عن العمل كإحدى طرق التعبير عن االحتجاج، وعادة ما يكون من أجل الضغط على 

-(DCTAرابطة معلمي الفصول الدراسية في دنفر )-مع اتحاد المعلمين المحلي  DPSتتفاوض مدارس جهة العمل لتلبية مطالبهم. 

على شروط اتفاقيات العمل بين معلمي الفصول الدراسية ومقدمي الخدمات المتخصصة )مثل0 المستشارين المعلمين،  بانتظام

 جهة والمنطقة التعليمية من جهة أخرى. أمراض التخاطب( من يوأخصائيواالختصاصيين النفسيين، والممرضين 

 

، ونظام (ProCompبروكومب )على اتفاق حوافز  DCTAورابطة  DPS، بدأ التفاوض بين مدارس دنفر 2052منذ بداية عام  

ين عالوات على العمل في المدارس ذات معدالت فقر مرتفعة أو في مناصب يصعب شغلها. وعلى الرغم من المكافآت الذي يمنح المعلم

بذل الطرفين جهدهما للتوصل إلى اتفاق، صّوت أعضاء االتحاد على عدم قبول العقد المقترح، واإلضراب بداًل من ذلك، مما يعني أن 

. قد يشمل جزء من اإلضراب اجتماع DPSتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع بعض التربويين سيتوقفون عن العمل احتجاًجا حتى ي

 أعضاء االتحاد لالعتصام أو لالحتجاج خارج المباني المدرسية. سيتوفر تأمين إضافي كإجراء احترازي.

 

 هل ينبغي على التالميذ الحضور إلى المدرسة إذا كان هناك إضراب؟

 اعات العمل الطبيعية، وينبغي على التالميذ الحضور إلى المدرسة كما هو معتاد.نعم. ستظل جميع مدارسنا مفتوحة خالل س

 

 هل من اآلمن إرسال طفلي التلميذ إلى المدرسة؟

حاضرين داخل كل مدرسة للتأكد من سالمة التالميذ خالل اليوم الدراسي. يعمل أعضاء فريق  DPSنعم. سيكون موظفو مدارس 

 المدارس لضمان استمرار إمكانية الوصول إلى المباني في حالة حدوث احتجاجات أو اعتصام. مع قادة DPSالسالمة في مدارس 

 

 هل سيتغير الجدول الزمني الخاص بمدرستي؟

وبرنامجه اإلثرائي.  Discovery Linkوذلك يشمل الرعاية المقدمة قبل المدرسة وبعدها من خالل  —ال، لن تتغير ساعات الدراسة 

 بات المدرسية وتوفير االنتقاالت عن طريق الحافالت في الجدول الزمني المعتاد أيًضا.وسيتم تقديم الوج

 

 هل ستجري العملية التعليمية للطالب خالل اإلضراب؟

المؤهلون، بما يشمل معلمين زائرين معتمدين وإداريين أعيد تعيينهم، حاضرين في المدارس  DPSنعم. وسيكون موظفو مدارس 

للتدريس في أثناء اإلضراب. ستكون لدينا خطط دروس مخصصة حسب الموضوع وحسب الصف، حتى يتمكن المعلمون الزائرون من 

 تقديم الدروس بجودة عالية للتالميذ.

ف معينة، مثل نسبة التالميذ إلى المعلمين أو ترابط المنهج، يرجى االتصال بالمدرسة للحصول على إذا كانت لديكم أسئلة بشأن مخاو 

 مزيد من المعلومات.  

 

 هل ستواصل المدرسة تقديم وجبات الطعام؟

 نعم. ستستمر خدمة الطعام في مدرستكم في تقديم جميع الوجبات كالمعتاد.

 

 في أثناء اإلضراب؟هل ستستمر الحافالت المدرسية في عملها 
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نعم. لن تتغير خدمات االنتقاالت، وستستمر في إحضار التالميذ إلى المدرسة واصطحابهم من المدرسة إلى المنزل حسب الجداول 

 الزمنية الموضوعة.

 

 هل ستُعقد األنشطة الرياضية وغيرها من األنشطة بعد اليوم الدراسي وقبله خالل فترة اإلضراب؟

 ستكم للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا األمر، حيث إن هذا األمر قد يختلف من مدرسة إلى أخرى.يرجى االتصال بمدر

 

 ماذا لو كان طفلي لديه احتياجات خاصة أو يتلقى خدمات خاصة في المدرسة؟ 

نحن نعطي األولوية لتالميذنا ذوي االحتياجات الخاصة ونجري ترتيبات من أجل توفير العاملين خالل اإلضراب. إذا كان طفلك ملتحقًا 

أو لديه احتياجات خاصة أخرى، فسوف تتصل بك المدرسة لمناقشة الخدمات التي يتم  104، أو خطة (IEP)ببرنامج تعليم فردي 

 تقديمها.

 

 

 وث إضراباالستعداد لحد

 

 تحديث بياناتك

أو االتصال بمكتب االستقبال في المدرسة  بوابة أولياء األمورتأكد من تحديث بيانات االتصال بك، إما عن طريق تسجيل الدخول إلى 

واتف، وعناوين بريد إلكتروني، وعناوين منزل محدثة حتى تخطرها بأي تغييرات غير متوقعة. سوف تحتاج مدرستك إلى أرقام ه

 .أيًضا تأكد من حصول المدرسة على قائمة محدثة من أدوية طفلك ألولياء األمور وجهات االتصال األخرى في حاالت الطوارئ.

 

 البقاء على اطالع 

، teacherstrike.dpsk12.orgروني، أحدث المعلومات على مستوى المنطقة التعليمية على موقعنا اإللكت DPSستوفر مدارس  

وكذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني والرسائل الهاتفية المسجلة المرسلة للعائالت. نحن نشجعك على إيالء اهتمام 

 ومات األنسب لعائلتك.  وثيق لالتصاالت الواردة من مدرستك للحصول على المعل

 

 شارك

يمكنك التطوع في مدرستك لتقديم المساعدة داخل الفصل أو في الِفناء. وللحصول على المزيد من المعلومات، تواصل مع مكتب االستقبال 

 .020-425-5014لدى مدرستكم أو اتصل بخط مساعدة العائالت على الرقم 

 

 

 كيف تتحدث مع أطفالك عن اإلضراب

المعلمون، فاستغل الوقت للتحدث مع أطفالك عما يحدث؛ ألن هذه التجربة قد تكون مربكة بالنسبة لهم. ولمساعدتك على  إذا أضرب

إجراء هذه المحادثات المهمة، جمعنا لك بعض النصائح. قد يكون األطفال مشوشين أو قلقين. لذا، تأكد من التحدث إليهم واالستماع إلى 

 مخاوفهم.

 

 (، وأن اإلضراب مؤقت، وأن مدرسيهم سيعودون إلى العمل عند انتهاء اإلضراب.2اإلضراب )انظر الصفحة اشرح المقصود ب 

 

 شجع أطفالك على مواصلة التركيز على واجباتهم المدرسية. 

 

 نصائح لمستوى الصفوف االبتدائية:

وطمئن أطفالك بأنهم لم يرتكبوا أي خطأ، وأن البالغين في بعض عند التحدث مع األطفال األصغر سنًّا، حافظ على بساطة الشرح. 

 األحيان يختلفون معًا، ولذا عليهم التعاون لحل مشكالتهم.

 

 نصائح لمستوى الصفوف الثانوية: 
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 إلشراكوالمنطقة التعليمية، وأنهما يحاوالن التوصل إلى اتفاق عادل للجميع. واستخدم الموقف  DCTAوضح أن هناك جانبين0 رابطة 

 طفلك في محادثة حول القضايا التي ينطوي عليها اإلضراب.

 

 موارد مهمة 

 

 خط مساعدة العائالت

● 5014-425-020 

 مساًء، من االثنين إلى الجمعة 4050صباًحا إلى  2من  ●

 

 موارد على اإلنترنت

● www.dpsk12.org 

● Facebook  

● Twitter  
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