انقر هنا لإلطالع عىل هذه الرسالة من الجوال.
 1إبريل2020 ،
مجتمع  IUSDالكريم،
اليوم ،أعلن المحافظ نيوسوم وم رشف التعليم العام يف الوالية السيد ثورموند أن جميع مدارس كاليفورنيا
ى
اس  ،2020-2019نتيجة لزيادة حاالت  COVID-19يف
ستظل مغلقة أمام الطالب حت نهاية العام الدر ي
جميع أنحاء الوالية .إن تمديد إغالق المدارس يؤكد من جديد ترصيحات المحافظ السابقة وعزمه عىل
مواصلة أوامر "البقاء يف المنل" لحماية الصحة العامة.
يعن هذا لـ IUSD
ماذا ي
ى
والت
أود أن أؤكد أن التعلم عن بعد وخدمات  IUSDستستمر عىل الرغم من إغالق المدارس أمام الطالب ،ي
المدرس ،ودعم الصحة العقلية والعافية ،ووجبات الطعام الشي ع ،وأجهزة
تتضمن خدمات اإلرشاد
ي
المدرس والمزيد .ى
يرج االستمرار يف زيارة مواقع  iusd.orgو
 Chromebookوالتواصل
ي
 iusd.org/COVID19للحصول عىل التحديثات والمعلومات والموارد المستمرة للطالب واألرس.
التخطيط المبكر أتاح استمرارية التعلم
غن عادية لدعم استمرارية
يعد التعليم خدمة أساسية ،وتدرك اإلدارة والموظفون يف  IUSDأن المسؤولية ر
التعلم والخدمات ر
ألكن من  36,000طالب .وتحقيقا لهذه الغاية ،يف غضون أيام من إغالق الحرم
مدرس للطالب والجمهور ،نفذت  IUSDالتعلم عن بعد يف حالة الطوارئ .سيستمر مدراؤنا ومعلمونا
ال
ي
وطاقم الدعم يف تقديم أعىل جودة للتعلم عن بعد يمكننا تصورها ،وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من
ى
الت تم فحصها بعناية.
األدوات والموارد ي
ستأت الحقا
المزيد من المعلومات
ي
ى
الت ستقدم توضيحات مهمة
يف األيام القادمة ،سوف نشارك التحديثات من الوالية ووكاالت التعليم
ي
العال ي
تغينات يف
حول الدرجات ،والتخرج والمواضيع األخرى ذات الصلة .نحن نعلم أيضا أنه يتم إجراء ر
سلت ب  .COVID-19يف غضون
السياسة عىل المستوى
الجامع لضمان عدم تأثر قبول الطالب بشكل ى ي
ي

 ى،ذلك
 والذي يتضمن األسئلة المتداولة والموارد المحدثة، iusd.org/COVID19 يرج زيارة موقع
.األخرى
مناقشة هذه األخبار مع الطالب
 فقد يكون مخيب،والكثن يف مجتمعنا من إصدار هذا اإلعالن الجديد
IUSD  عىل الرغم من توقع،أخنا
ر
ر
 ى.لآلمال ومن الصعب معالجته بالنسبة للبعض
يرج تخصيص بعض الوقت لمناقشة هذه األخبار مع
 للحصول عىل معلومات وموارد حول دعم الصحة العقلية.أطفالك واالستماع والتعرف بما يشعرون به
. انقر هنا،IUSD والصحة النفسية يف
.شكرا لكم عىل مشاركتكم ودعمكم المستمر
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