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إلى مجتمع  IUSDالكريم،
قرارا بإغالق جميع مدارس ومرافق IUSD
بعد مداوالت متأنية  ،اتخذت المنطقة التعليمية الموحدة في إرفاين ()IUSD
ً
اعتبارا من يوم االثنين  16مارس  ،مع تاريخ عودة متوقع يوم االثنين  6أبريل .لقد وضعت أزمة الصحة العامة التي تسببت
ً
فيها  COVID-19مؤسساتنا  ،بما في ذلك المناطق التعليمية للمراحل  ، K-12في موفق مجهول وعلينا اتخاذ خطوات لمنع
انتشار المرض .باإلضافة إلى اإلجراءات السباقة التي تتخذها  ، IUSDسنستمر في اتباع إرشادات خبراء الصحة العامة
نظرا ألن لدينا المزيد من المعلومات  ،فسنتواصل مع مجتمعنا
لحماية طالبنا وعائالتنا وموظفينا ومجتمع  IUSDبأكمله .و ً
ونقدم تحديثات على iusd.org/COVID19
صا لمجلس اإلدارة اليوم في الساعة  12:30مسا ًء .لمناقشة إغالق المدارس
عقد مجلس التعليم في  IUSDاجتماعًا طارئًا خا ً
ووضع فيروس  COVID-19السريع التغير .لقد أذن لي مجلس التعليم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية الطالب والموظفين
 ،والذي يتضمن إغالق جميع المدارس والمرافق في .IUSD
قالت رئيسة مجلس التعليم بيتي كارول" :بالنيابة عن مجلس التعليم في  ، IUSDفإن أولويتنا األولى هي سالمة طالبنا
وموظفينا وعائالتنا ومجتمعنا" .وتضيف قائلة" :نحن على استعداد لدعم موظفينا وموظفي المنطقة بكل الموارد المتاحة ألنهم
يعملون بجد لحماية ودعم أكثر من  36,000طالب".
ما يعنى هذا
نتيجة لهذا الوضع المتغير بسرعة  ،نحن اآلن في نقطة حيث ضرورة إغالق المدارس تبرر مخاوف السالمة العامة .بينما
سيتم إغالق مرافق مدرستنا  ،سيقوم تنفيذ خطط لدعم تعليم الطالب وخدمات التغذية وخيارات رعاية األطفال.
سيستخدم  IUSDيومي االثنين والثالثاء من األسبوع المقبل لمواصلة جهود التخطيط حتى نتمكن من االنتقال بفعالية إلى بيئة
التعلم عن بعد والتي تدعم االحتياجات المتنوعة لطالبنا.
يرجى العلم بأن  IUSDتدرك أن إغالق أي مدرسة له عواقب كبيرة تتجاوز فقدان الوقت التعليمي وسوف يؤدي إلى تحديات
لكثير من أسرنا .نحن ملتزمون بتوفير الموارد المتاحة لدعم أسرنا.
الخطوات القادمة
ستتم مشاركة المعلومات اإلضافية المتعلقة بهذه الخدمات والدعم في أقرب وقت ممكن .نيابة عن مديري مدرستنا والمعلمين
والمنطقة التعليمية ،أشكر مجتمعنا على تفهمكم  ،ونحن نعمل على تنفيذ التعلم عن بعد وتوفير استمرارية التدريس والخدمات.
ال شك أن الظروف في كاليفورنيا واألمة ستشكل تحديات .ومع ذلك  ،إذا مارسنا الصبر وفهمنا أن التكيف بسرعة أمر بالغ
األهمية  ،سنكون قادرين على االستمرار في خدمة ودعم طالبنا وعائالتنا.
التوجيه للمسافة االجتماعية
تنصح وكاالت الصحة الخبيرة أنه من أجل الدعم الفعال للمسافة االجتماعية والتدبير االستثنائي إلغالق المدارس  ،وجب على
الطالب البقاء في المنزل وتقليل التواصل والتقرب االجتماعي قدر اإلمكان للحفاظ على سالمة مقدمي الرعاية وأفراد األسرة
البالغين .في حين أن األطفال لم يثبت أنهم فئة عالية الخطورة لإلصابة باألمراض الخطيرة من هذا الفيروس  ،فإن هذه
الخطوات حاسمة في دعم الصحة العامة حيث يمكنهم نقل الفيروس إلى أولئك األكثر ضعفاً.

يوصي مسؤولوا الصحة العامة بأن تتخذ العائالت ترتيباتهم لرعاية األطفال أثناء اإلغالق لتجنب ترك األطفال مع كبار السن
الذين هم أكثر عرضة لتأثير الفيروس.
إبقى على تواصل مع IUSD
كثيرا حيث لدينا معلومات جديدة .في هذه األثناء  ،تابع زيارة  iusd.org/COVID19ووسائل
سيتم تواصل معك IUSD
ً
التواصل االجتماعي للمنطقة التعليمية ( )Facebook- Instagram- Twitterألي تحديثات .يرجى التأكد من تحديث
معلومات االتصال الخاصة بك في بوابة اآلباء (.)Parent Portal
إذا كانت لديك أسئلة  ،فبعد مراجعة الموارد المتاحة على موقع  ، iusd.org/COVID19يرجى إرسالها إلى
 .mailto:info@iusd.orgسنبذل قصارى جهدنا لإلجابة على األسئلة في الوقت المناسب وسنقوم بتحديث األسئلة الشائعة
والمتداولة بانتظام.
دائما ً تؤكد منطقتنا أن "نحن "US -في  IUSDهي التي تجعلنا أقوى وأنجح منطقة تعليمية .إن هذا وقتًا مرهقًا للعائالت ،
وأشكرك على تفهمك للعديد من االعتبارات الفريدة للمناطق التعليمية من مرحلة رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر
والتي تخدم سكاننا المتنوع .من خالل العمل معًا  ،يمكننا وسوف نستمر في دعم طالبنا خالل هذا الوقت العصيب.
شكرا لشراكتك ودعمك.

المخلص Sincerely,

Terry Walker
Superintendent of School
Irvine Unified School District
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