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إلى مجتمع  IUSDالكريم:
كما تم اإلبالغ يوم الجمعة الماضي ،لقد أغلقت المنطقة التعليمية الموحدة في إرفاين ( )IUSDالمدارس والمنشآت إلتخاذ الحذر وبعد مداوالت دقيقة.
على الرغم من عدم وجود حاالت مؤكدة أو متصلة بـ  ، IUSDفإن أزمة الصحة العامة التي أوجدتها  COVID-19تضمن إتخاذ الخطوات لمنع
انتشار المرض.
اعتبارا من  16مارس وحتى تاريخ العودة المتوقع في  6أبريل .وفيما يلي التواريخ
للتذكير  ،سيتم إغالق مدارس ومرافق  IUSDللطالب والجمهور
ً
المهمة لعائالتنا:




سيكون اإلثنين والثالثاء من أيام العطالت للطالب  ،بينما ستكون فرصة للموظفين في إستخدام تلك األيام لتحضير التعليم عن بعد في حالة
الطوارئ ( )EDLوالتي ستكون متاحة بد ًءا من األربعاء .يُرجى متابعة التحقق من بريدك اإللكتروني للحصول على اتصاالت إضافية سيتم
إرسالها يوم الثالثاء  17مارس.
ستكون عطلة الربيع للمدارس على مدار السنة من  23مارس إلى  3أبريل (ال توجد خيارات  EDLخالل هذا الوقت).
ستكون عطلة الربيع للمدارس التقليدية من  30مارس إلى  3أبريل (ال توجد خيارات  EDLخالل هذا الوقت).

على الرغم من إغالق مكتب المنطقة التعليمية ومواقع المدارس إال أنها ال تزال تعمل .لألسئلة المتعلقة بمدرستك  ،يرجى االتصال بالمكتب األمامي
للمدرسة .إذا كانت لديك أسئلة للمنطقة  ،وبعد مراجعة المعلومات على  ، iusd.org/COVID19بما في ذلك صفحة األسئلة الشائعة (، )FAQ
يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى .info@iusd.org
هذه فترة ال مثيل لها ،والتي تسببت اضطرابات في جميع مستويات مجتمعنا .نحن نعلم أن أسرنا قد يكون لديها العديد من األسئلة والمخاوف المتعلقة
بمدارس وخدمات  ، IUSDولهذا السبب قمنا بتطوير صفحة ويب لألسئلة الشائعة واإلجابة على األسئلة المتعلقة بمقدمي رعاية األطفال  ،وجبات
للطالب الذين يحتاجون إليها  ،والوصول إلى األجهزة واالتصال ،من بين العديد .يرجى زيارة هذه الصفحة كثيراً .حيث سيواصل الموظفون تحديثه
عند توفر المعلومات.
ستستمرون في تلقي اتصاالت طوال هذا الوقت مني ومن فريقي ومدارسكم .يرجى التأكد من أن معلومات االتصال الخاصة بكم محدثة في بوابة اآلباء
(.)Parent Portal
بالنيابة عن مجلس التعليم وموظفي  ، IUSDأود أن أشكر مجتمعنا على دعمهم وتفهمهم خالل عملنا في هذا الوقت .إذا مارسنا الصبر وفهمنا أن
التكيف بسرعة أمر بالغ األهمية  ،فسوف نكون قادرين على االستمرار في خدمة ودعم طالبنا وعائالتنا.
أشكركم على مشاركتكم.
المخلص Sincerely,

Terry Walker
Superintendent of Schools
Irvine Unified School District
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