
 

 انقر هنا  لإلطالع عىل هذه الرسالة من الجوال.  

 2020، إبريل 1

 الكريم،  IUSDمجتمع 

فنيوسوم وم محافظالاليوم، أعلن  ي الوالية السيد  العام التعليم شر
ثورموند أن جميع مدارس كاليفورنيا  ف 

ي  COVID-19، نتيجة لزيادة حاالت 2020-2019ستظل مغلقة أمام الطالب حتى نهاية العام الدراسي 
ف 

إن تمديد إغالق المدارس يؤكد من جديد ترصيحات المحافظ السابقة وعزمه عىل   جميع أنحاء الوالية. 

ل" لحماية الصح ي المن  
 ة العامة. مواصلة أوامر "البقاء ف 

 

ي هذا لـ 
 IUSDماذا يعن 

ي  أمام الطالب،عىل الرغم من إغالق المدارس ستستمر  IUSDأود أن أؤكد أن التعلم عن بعد وخدمات 
والتى

، ودعم الصحة العقلية والعافية، ووجبات الطعام الشي    ع، وأجهزة تتضمن  خدمات اإلرشاد المدرسي

Chromebook ي زيارة والمزيد. المدرسي  تواصلوال
و  iusd.org مواقع  يرجى االستمرار ف 

iusd.org/COVID19  الموارد المستمرة للطالب واألرس. للحصول عىل التحديثات والمعلومات و 

 التخطيط المبكر أتاح استمرارية التعلم 

ي   ونوالموظف دارةيعد التعليم خدمة أساسية، وتدرك اإل 
المسؤولية غنر عادية لدعم استمرارية  أن  IUSDف 

 و  طالب. 36,000 التعلم والخدمات ألكنر من  
 
ي غضون أيام من إغالق الحرم  تحقيقا

لهذه الغاية، ف 

  مدرسي ال
 
ي حال IUSD تذ للطالب والجمهور، نف

دراؤنا ومعلمونا  سيستمر م   الطوارئ.  ةالتعلم عن بعد ف 

ي تقديم أعىل جودة للتعلم عن بعد يمكننا تصورها، وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من   طاقمو 
الدعم ف 

ي تم فحصها بعناية. 
 األدوات والموارد التى

 

  من المعلومات المزيد 
 
ي الحقا

 ستأت 

ي 
ي ستقدم توضيحات مهمة و  األيام القادمة، سوف نشارك التحديثات من الواليةف 

وكاالت التعليم العالي التى

ي    حول الدرجات، والتخرج والمواضيع األخرى ذات الصلة. 
ات ف  ا أنه يتم إجراء تغينر

 
نحن نعلم أيض

ي ب   ي غضون   . COVID-19السياسة عىل المستوى الجامعي لضمان عدم تأثر قبول الطالب بشكل سلتى
ف 
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، والذي يتضمن األسئلة المتداولة والموارد المحدثة  19iusd.org/COVID موقع ذلك، يرجى زيارة

 األخرى. 

 مناقشة هذه األخبار مع الطالب

 
 
ا، عىل الرغم من ت  أخنر 

 
ي مجتمعنا  IUSDع  وق

هذا اإلعالن الجديد، فقد يكون مخيب   من إصدار والكثنر ف 

لمناقشة هذه األخبار مع يرجى تخصيص بعض الوقت   صعب معالجته بالنسبة للبعض. من اللآلمال و 

فأطفالك واالستماع وال حول دعم الصحة العقلية  وموارد للحصول عىل معلومات  بما يشعرون به.  تعر 

ي والصحة 
 . انقر هنا ، IUSD  النفسية ف 

 

 
 
 المستمر.  مدعمكو  مكتكمشار عىل  ملك شكرا

 

 

Terry L. Walker 

ي والكر ف المنطقة التعليمية الموحدة -تنر ي إرفاين  مشر
 ف 

Superintendent of Schools 

Irvine Unified School District 

 

 

 

 

 

 

BOARD OF EDUCATION 
PAUL BOKOTA   /   LAUREN BROOKS   /   BETTY CARROLL   /    IRA GLASKY /   SHARON WALLIN 

 
TERRY L. WALKER, Superintendent of Schools 

JOHN FOGARTY, Assistant Superintendent, Business Services   /   BRIANNE FORD, Chief Technology Officer 
EAMONN O’DONOVAN, Assistant Superintendent, Human Resources   /   CASSIE PARHAM, Assistant Superintendent, 

Education Services 

IUSD . . . providing the highest quality educational experience we can envision 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/8acVyIScO-GVjFMyw3i2PA~~/AAAAAQA~/RgRgZj-aP0QbaHR0cDovL3d3dy5pdXNkLm9yZy9DT1ZJRDE5VwdzY2hvb2xtQgoAABoMhV6ec6OmUhVEdWhhQWxIYWtlZW1AaXVzZC5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/8H54vVsx60FyxsaQrcEweQ~~/AAAAAQA~/RgRgZj-aP0Q9aHR0cHM6Ly9pdXNkLm9yZy9hcnRpY2xlL21lbnRhbC1oZWFsdGgtYW5kLXdlbGxuZXNzLXJlc291cmNlc1cHc2Nob29sbUIKAAAaDIVennOjplIVRHVoYUFsSGFrZWVtQGl1c2Qub3JnWAQAAAAB

