July 10, 2020

Para orang tua dan wali yang terhormat,
Kami menulis untuk memberi pembaharuan kabar mengenai proses
perencanaan pembukaan kembali sekolah di musim gugur. Sulit dipercaya
bahwa hanya beberapa minggu yang lalu saja, kita menyelesaikan agenda
sekolah yang kami kira paling menantang dan mengesankan. Kita memulai
belajar bersama seperti membangun gedung dari batu bata dan semen,
keikutsertaan kita secara bebas dalam kegiatan rutin, belajar jarak jauh dalam
rentang beberapa hari. Bersama, kita mampu untuk terus tetap belajar selama
penutupan sekolah COVID-19. Kita sangat bangga untuk usaha yang dikerahkan
dari para murid, orangtua dan guru karena mereka berhasil mengarahkan
situasi baru ini.
Dengan memulai sekolah hanya beberapa minggu kedepan, sekarang kita akan
mengalihkan perhatian untuk menyambut para murid baru dan staf kami untuk
kembali ruang kelas pada bulan September. Terima kasih kepada hampir 700
respon yang telah kita terima dalam survei terkait pendaftaran, bahwa kita
telah mampu untuk mencapai wawasan tentang harapan dan keinginan
komunitas untuk mendidik para murid seaman mungkin selama tahun
akademis 2020-2021.
Pembukaan kembali kemitraan dan gugus tugas
Jaringan IMS telah membentuk gugus tugas pembukaan kembali sekolah dan
grup penasehat dan penanggung jawab yang masing-masing dikompromikan
dari berbagai individu dari 15 sekolah. Para peserta gugus tugas dan
penanggung jawab memberikan keahlian yang tersendiri dan mewakili para
guru, orang tua dan anggota komunitas dari berbagai ragam komunitas di
sekolah kami. Negara bagian Pennsylvania membuka kembali panduan dan
rekomendasi dari departemen kesehatan memberikan informasi setiap diskusi
dan titik keputusan.
IMS juga bekerja sama dengan industri tim pemimpin untuk membantu kita
mengatur dan menjelajahi setiap kemungkinan lainnya untuk menetapkan
cara yang paling aman dan paling efektif mendidik para murid di musim gugur.
Dari berbagai fasilitas dan tantangan transportasi, petunjuk dan penyesuaian
teknologi, satuan tugas dan mitra kami akan menjelajahi cara untuk memenuhi
pengharapan dari 15 komunitas dan tetap mengikuti petunjuk yang diajukan
dari pemerintahan dan agen kesehatan. Tugas ini tidak sepele dan
membutuhkan kemurahan, kesabaran, dan kompromi.
Hasil-hasil survey pembukaan sekolah kembali
Mayoritas para orangtua dan wali menyatakan, dengan sepenuh hati,
berkeinginan besar untuk kembali ke gedung IMS sekolah mereka dalam
kapasitas tertentu. Sebagian besar para orangtua dan wali condong untuk para
murid kembali ke lingkungan belajar tradisional di 2020-2021 juga ingin
memastikan perlindungan yang sesuai ada di lokasinya. Juga, respon survey
mengakui akan manfaat memakai masker, mematuhi menjaga jarak sosial, dan
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menegakkan praktek kesehatan-kebersihan, tetapi mereka menyatakan
keprihatinan yang dapat dimengerti tentang potensi kesulitan untuk mematuhi
pedoman ini yang dipraktekkan dalam satu hari penuh di sekolah. Berkaitan
dengan pembelajaran virtual dalam selama trimester ketiga 2019-2020, beberapa
keluarga melaporkan adanya kesulitan, sementara yang lain merasa hasilnya
melebihi harapan mereka. Demikian pula, beberapa murid kesulitan dalam
lingkungan terpencil, sementara yang lainnya berkembang.
Topik umum lainnya yang kita dengar dari survei adalah bahwa keluarga merasa
adil untuk mengurangi biaya sekolah karena instruksi jarak jauh. Kami menyadari
bahwa akibat dari pandemi ini dan harus berada di rumah telah menciptakan
beban bagi keluarga dan mengakibatkan kesulitan dalam proses belajar bagi
banyak orang. Selagi kita menyambut para murid kembali di musim gugur, yang
pada realitasnya, menyediakan peralatan dan struktur untuk keamanan dan
kesehatan bagi setiap orang juga mahal harganya. Sementara biaya pokok naik di
setiap sekolah IMS, kita berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap biaya
untuk keluarga yang kembali lagi tidak berubah. Ketidakmampuan kita yaitu,
sayangnya, untuk mengurangi uang sekolah tanpa efek , bagaimanapun juga.
Selain pembayaran dari keluarga diharapkan tidak meningkat, kami berupaya
terus untuk memberi dukungan, biaya sekolah lebih lanjut melalui berbagai
sumber upaya bantuan dana. Jika anda belum mengisi formulir bantuan keuangan
untuk tahun ajaran yang akan datang, mohon dilakukan sesegera mungkin.
Menggunakan pemasukan ini dan keamanan dan panduan kesehatan, gugus
tugas dan mitra kami akan mempertimbangkan semua masalah dan saran
dalam.
Rencana pembukaan kembali. Sebagai Jaringan kerja, kami berkomitmen to
menyediakan instruksi pembelajaran langsung dan jarak jauh yang berkualitas
tinggi. Tujuan kami adalah konsistensi untuk semua orang, dengan juga adanya
fleksibilitas to memenuhi keinginan setiap orang yang beragam.
Langkah selanjutnya
Jaringan kerja IMS secara aktif mengembangkan rencana pembukaan kembali
untuk dipresentasikan kepada sekolah dan Dewan sekolah kami pada akhir juli
atau/permulaan agustus. Segera setelah rencana instruksi dibuat bahwa kita
yakin bisa melaksanakannya dengan efektif dan aman, kami akan mengirim
perincian rencana itu kepada anda. Setiap rekomendasi dan petunjuk bisa
berubah selagi agen kesehatan mengerti lebih banyak tentang virus dan
penularannya. Karena lebih banyak informasi yang muncul dan begitu kita
mendekati mengambil keputusan, kita akan terus memberi
menginformasikan anda akan tujuan kita. Di akhir musim panas, kita akan
menghubungi anda lebih rinci dan target survei untuk area yang membutuhkan
pemasukan lebih lanjut.
Terima kasih untuk komitmen anda untuk menjadi bagian dari misi ini.
Salam,
Bruce Robinson, President & CEO
Independence Mission Schools
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