
 
 

 ،واألمهاتآلباء حضرات ا
 

  عصاب األ إلى جانب يمكن سماعه في جميع أنحاء الوالية،  واألمهات  جماعي من اآلباء تنهد   عادة   ، يكون هناكفتح أبوابهاد المدرسة  ي عندما تع
 المبتدئين. وأصغر أوالدنا  ألحدث  التشجيع الدموع وهتافات مع  اليوم األول في المعتادة  المشدودة

 
  يخبئه بشأن ما  أب وكل أمكل  لدى مخاوف  هناك  يجعل الحياة مختلفة بعض الشيء، وأنا أعلم أن ةعالمي الجائحة ال العام الثالث من  دخولنالكن 
 لألطفال في المدرسة.  2022عام 

 
  غرف الدراسة مية إعطاء كل طالب الفرصة للعودة إلى  الحكومة مدى أه  تتفه مالعام الماضي،    في   م المنزلي التعل  من  و  االنقطاعات بعد الكثير من  

 والقيام بذلك بأمان.
 
استقبال الطالب بأمان في اليوم األول.  عادة  عمل بأقصى سرعة لتجهيز مدارسنا إلإلى الكل شخص في نظام التعليم في واليتنا    ما دعى هذا هو  و

 . هذه النقطة، على العمل الرائع الذي قاموا به للوصول بنا إلى همونواب  مدارسنا  مديري  للغاية لمعلمينا وموظفينا اإلداريين، وخاصة   ممتن   إنني
 

  السريعة   الفحوصبيئة تعليمية آمنة، بما في ذلك    لتأكيد وجود   الزمة كل خطوة   نقوم باتخاذسالمة في المدارس أولويتنا القصوى، ونحن  تُعتَبرال
اماتبس الللمعقولة    ووضع شروطالتهوية الطبيعية والميكانيكية القصوى،  تحقيق  المجانية لكل طالب، و إلى جانب    ،التنظيفزيادة عمليات  ، وكم 

 تدابير أخرى. 
 

صعبة فإن الحكومة    ، ولكن على الرغم من أن األشهر القادمة قد تكونفي مسيرتناات  مطب    وجود  متنا السنوات القليلة الماضية أن نتوقعلقد عل  
 لمستقبل. كذلك لالتعليم المدرسي ألطفالنا، اآلن و أيام كل يوم من يحققهتعرف الفرق اإليجابي الذي يمكن أن 

 
م على جعل هذا العام سلس ا قدر اإلمكان بالنسبة لك ولعائلتك وأطفالك، وآمل أن تخفف العودة إلى المدرسة بعض الضغط عليك مصم    فإننيلذلك  
ا.   أيض 

 
مرة أخرى على جهودك خالل العامين الماضيين. لقد قطعنا شوط ا طويال ، وال يساورني شك في أننا إذا واصلنا العمل مع ا سنرتقي إلى    أشكرك

 مستوى التحديات التي قد تنتظرنا. 
 

ا.  يومي االع على اط   بإبقائكالتعليم  من الطبيعي أن تقوم مدرستك ودائرة سأحرص على إطالعك على آخر المستجدات، و  أيض 
 
  جميع ا متحدون في تصميمنا على منح أطفالنا أفضل فرصة للحصول على أفضل تعليم ممكن، مع الحفاظ على سالمتهم وصحتهم وسعادتهم   إننا

 . في الوقت ذاته 
 

 .  2022أتمنى لك وألسرتك بداية رائعة للعام الدراسي 
 
 فائق االحترام،  مع
 
 
 

   بروتيه، عضو البرلمان دومينيك  
 الوالية  رئيس 

 
 
 
 


