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 مدخالت من العامة لتطوير خطة اإلنقاذ األمريكية في نيويوركتطلب إدارة التعليم بالوالية 
 خطة اإلغاثة للطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية

 
 مايو 24العامة حتى  يتم قبول التعليقات 

 
مليار دوالر من األموال الفيدرالية  8.99العامة بخصوص تطوير الخطة الستخدام  مدخالت من  في والية نيويوركإدارة التعليم  تطلب 

.  من صندوق اإلغاثة في حاالت الطوارئ اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية  خطة المخصصة لوالية نيويورك بموجب 
 األموال الفيدرالية لمساعدة الهيئات التعليمية المحلية في والية نيويورك، وإدارة التعليم الحكومي في والية نيويورك، بصفتها الهيئة تم توفير هذه

معالجة ما خلّفه في العام الدراسي الحالي وما بعده و التشغيل اآلمن للمدارس والحفاظ على التعليمية الحكومية، للمساعدة في إعادة فتح المدارس 
على طالب والية نيويورك من خالل تلبية احتياجات الطالب األكاديمية، واالجتماعية، والعاطفية،  من آثار (COVID-19) فيروس كورونا 

 والعقلية.
 

دارس االبتدائية والثانوية التابعة لخطة اإلنقاذ لتعزيز المساءلة والشفافية واالستخدام الفعال ألموال صناديق اإلغاثة في حاالت الطوارئ للم
عامة من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك على سبيل المثال ال  تعليقات  في والية نيويوركإدارة التعليم  األمريكية بنيويورك، تطلب

 الحصر:
 

  الطالب؛ 

  العائالت؛ 

 األمم األمريكية األصلية؛ 

  (؛ اإلعا منظمات الحقوق المدنية )بما في ذلك منظمات حقوق ذوي 

  بما في ذلك مديرو التعليم الخاص(؛ والمناطق التعليمية مديرو المدارس( 

  المشرفون؛ 

  رواد المدارس الخاصة؛ 

 المعلمون؛ 

 و المديرون، وقادة المدارس، والمعلمون اآلخرون، وموظفو المدارس ونقاباتهم؛ 

  ومتعلمي اللغة اإلنجليزية، واألطفال بال مأوى، واألطفال الخاضعين اإلعاقة أصحاب المصلحة الذين يمثلون مصالح األطفال ذوي ،
 لرعاية التبني، والطالب المهاجرين، واألطفال السجناء، وغيرهم من الطالب المحرومين.

 
لإلعراب عن أفكارهم حول السؤال التالي بشأن خطة اإلغاثة في حاالت   ThoughtExchange منصة يُطلب من أصحاب المصلحة زيارة 

 الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية التابعة لخطة اإلنقاذ األمريكية بنيويورك:
 

قلية بينما نستعد للعام الدراسي القادم في والية نيويورك، ما هي أهم وسائل الدعم األكاديمية، و/أو االجتماعية العاطفية، و/أو الصحة الع
 ، ومتعلمي اللغة اإلنجليزية،اإلعاقات للمدارس لتقديمها لخدمة جميع الطالب )على سبيل المثال، طالب التعليم العام، والطالب ذوي 

 والطالب اآلخرين األكثر تضرًرا من الوباء(؟
 

اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية التابعة لخطة اإلنقاذ  في خطة 2021 مايو، 24ستنعكس الردود التي تم تلقيها بحلول 

 األمريكية بنيويورك النهائية لدى إدارة التعليم الحكومي في والية نيويورك.
 

 ى مساهمتك في هذا الجهد المهم.نشكرك عل
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