االستعداد للقيام بإضراب:

معلومات من أجل عائالت مدارس دنفر العامة DPS

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 جهة العمل
لتلبية مطالبهم.

هل ينبغي على تالميذ مدارس دنفر العامة  DPSالحضور إلى المدرسة إذا كان هناك إضراب؟
سا تعليمية؟
وهل سيتلقى التالميذ درو ً

نعم ،فستبقى جميع مدارسنا مفتوحة خالل ساعات العمل الطبيعية ،وينبغي على التالميذ الحضور
إلى المدرسة كما هو معتاد .وسيتواجد موظفو مدارس دنفر العامة  DPSالمؤهلون ،بما يشمل
معلمين معتمدين زائرين وإداريين أعيد تعيينهم ،في المدارس لتقدم الشرح للتالميذ وللتأكد من
سالمة جميع التالميذ خالل اليوم الدراسي.
أين يمكنني االطالع على أحدث المعلومات حول ما يحدث أثناء اإلضراب؟

ومن أهم األشياء التي يمكنك فعلها
لتجعل عائلتك على استعداد للتعامل مع
اإلضراب هو التأكد من تحديث بيانات
االتصال الخاصة بك.

يُرجى زيارة الرابط اإللكتروني  teacherstrike.dpsk12.orgوقراءة
"دليل موارد األسر" ( )Family Resource Guideبالكامل والذي يكون متاحً ا
عبر اإلنترنت.
ويرجى متابعتنا على موقعي  Facebookو.Twitter
كما يمكنكم االتصال على خط مساعدة العائالت على الرقم 720-423-3054
بين الساعة  8صباحً ا وحتى الساعة  4:30مساءً ،من االثنين إلى الجمعة.
وتتاح المساعدة بالعديد من اللغات!

حدث معلومات االتصال الخاصة بك:
سجل دخولك ببوابة أولياء األمور على الرابط
اإللكتروني myportal.dpsk12.org
أو اتصل بمكتب االستقبال الخاص بمدرسة طفلك
من أجل تحديث أسماء وأرقام الهواتف الخاصة
بأولياء أمور طفلك .وهذا سيسمح بإخطارك
سريعًا بأي تغييرات قد تؤثر على عائلتك
بشكل مباشر.

هل سيتغير الجدول الزمني الخاص بمدرستي؟

ال ،بل ستبقى ساعات الدراسة كما هي — بما يشمل برامج ( Discovery Linkرعاية ما قبل
اليوم الدراسي وما بعده) .وسيتم تقديم الوجبات المدرسية وتوفير االنتقاالت عن طريق الحافالت
في نفس الجدول الزمني المعتاد أيضًا.
هل ستواصل المدرسة تقديم وجبات الطعام؟

نعم ،وستستمر خدمة الطعام الخاصة بمدرستكم في تقديم كافة الوجبات كالمعتاد.
هل ستستمر الحافالت المدرسية في عملها أثناء فترة اإلضراب؟

نعم ،لن تتغير خدمات االنتقاالت وستستمر في إحضار التالميذ إلى المدرسة واصطحابهم من
المدرسة إلى المنزل حسب الجداول الزمنية الموضوعة.

حدث معلومات الرعاية الصحية الخاصة بك:
لضمان تلبية احتياجات
الرعاية الصحية الخاصة بطفلك،
تأكد من توافر قائمة محدثة
من أدوية طفلك
لدى المدرسة.

هل ستعقد األنشطة الرياضية وغيرها من األنشطة بعد اليوم الدراسي وقبله أثناء فترة
اإلضراب؟

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

يمكنك التطوع في مدرستك لتقديم المساعدة داخل الفصل أو في الفِناء .وللحصول على المزيد
من المعلومات ،يرجى التواصل مع مكتب االستقبال لدى مدرستكم أو االتصال على خط مساعدة
العائالت على الرقم .720-423-3054
شكرً ا لدعمكم!
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