أنقر هنا لقراءة الرسالة على الهاتف الجوال.
أعزائ الطالب واألسر في :IUSD
في األسابيع األخيرة  ،كثفت والية كاليفورنيا جهودها إلبطاء انتشار  ،COVID-19من خالل األمر التنفيذي الذي أصدره
الحاكم غافين نيوسوم يوم الخميس الماضي ،والذي دعا سكان كاليفورنيا إلى البقاء في المنزل ،مع استثناءات لتلبية
االحتياجات األساسية .خالل عطلة نهاية األسبوع ،أقر أيضًا إعالن رئاسي عن الكوارث الكبرى بنطاق هذه األزمة وعزز
جهود االستجابة الطارئة لكاليفورنيا.
على الصعيد المحلي ،شددت وكالة الرعاية الصحية في مقاطعة أورانج القيود المفروضة على التجمعات العامة والخاصة في
األسبوع الماضي ،وأعرب مدير مدارس مقاطعة أورانج  ،السيد آل ميجاريس  ،عن دعمه للمناطق التعليمية في مقاطعة
أورانج في تمديد مواعيد إغالق المدرسة .قال ميجاريس" :إن إبقاء األطفال في المنزل من المدرسة إجراء صارم ،وهو
إجراء يوضح مدى خطورة مسؤولي الصحة والمعلمين الذين يتعاملون مع هذا التهديد على الصحة العامة"".يجب أن نقوم
بدورنا اآلن لتسوية المنحنى".
بنا ًء على هذه الشروط والتوجيهات والتدابير الوقائية  ،مددت أنا ومجلس التعليم في Irvine Unified School
 Districtإغالق مدارسنا حتى يوم الجمعة  1مايو.
إذا علمنا ،قبل األول من مايو ،أن الظروف تغيرت وأنه يمكننا إعادة فتح مدارسنا بأمان ،فإن  IUSDوموظفينا المخلصين
سوف يفعلون ذلك في أقرب فرصة .ولهذه الغاية ،ستواصل المنطقة التعليمية مراقبة التوجيه عن كثب من السلطات الفيدرالية
والوالئية والمحلية وتنسيق إجراءاتنا واستجاباتنا مع وكاالت الصحة المتخصصة وغيرها من المناطق التعليمية في مقاطعة
أورانج.
الشراكة مع عائالتنا
بينما نواصل التنقل في هذا الوقت الديناميكي وغير المتوقع ،تظل شراكتنا حاسمة .الغرض من المعلومات والموارد المدرجة
أدناه هو مساعدة  IUSDوعائالتنا على ضمان بقاء الطالب مشاركين ومتصلين ومدعومين .يرجى االستمرار في مراقبة
ومراجعة المعلومات والتحديثات والموارد عبر اإلنترنت على صفحة الويب المخصصة لدينا على iusd.org/COVID19
وعلى  iusd.orgوعلى وسائل التواصل االجتماعي للمنطقة ( Facebookو  Instagramو .)Twitter
إستمرارية التعليم والخدمات المرافقة
كما تم اإلبالغ عنه سابقًا ،يُعتبر التعليم خدمة أساسية بموجب األمر التنفيذي للحاكم ،لذلك يظل المعلمون واإلداريون
والموظفون منخرطين في الحفاظ على أنشطة المنطقة واستمرارية التعلم لجميع الطالب .على الرغم من أن المدارس مغلقة
أمام الجمهور ،إال أن مرافقنا تظل مفتوحة للموظفين حتى يمكن توفير التعليم والدعم والخدمات األخرى.
الموارد والدعم المتوفر للصحة النفسية والعافية
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يمكن أن يؤدي اندالع  COVID-19إلى أشكال مختلفة من اإلجهاد ،خاصة بالنسبة للطالب الذين قد يكافحون لمعالجة جميع
اآلثار الناتجة من هذا التحدي الصحي والتأثيرمن التباعد االجتماعي .قام فريق الوقاية والتدخل في  ، IUSDكجزء من
مبادرة  Speak Up We Careفي المنطقة التعليمية ،بتطوير موارد قد تكون مفيدة للطالب واألسر .يتضمن هذا
معلومات حول دعم  IUSDالمتاح  ،وكيفية التحدث مع األطفال والمراهقين حول  ، COVID-19ومقدمي الصحة العقلية
في المجتمع والموارد المتاحة ،والحفاظ على الشعور باالتصال ،والممارسات الصحية األخرى .سيستمر موظفونا في
االنخراط بنشاط مع الطالب أكاديميًا ودع ًما للعافية االجتماعية والنفسية .واألكثر أهمية من أي وقت مضى أن يحافظ طالبنا
على الشعور باألمل والثقة والتفاؤل .انقر هنا لمعرفة المزيد.
التعلم عن بعد في حالة الطوارئ
ستستمر فرص التعلم عن بعد ( )EDLحتى  1مايو  ،باستثناء عطلة الربيع .سيتواصل اإلداريون وال ُمدرسون باستمرار مع
أولياء األمور والطالب ،سيبقى المدراء ،بدعم من موظفي المنطقة ،على اتصال وثيق مع معلميهم لضمان حصولهم على
الموارد الالزمة حيث يعملون بجد لتوفير التعلم عن بعد لطالب المراحل  .TK-12لذا يرجى البقاء على اتصال وثيق مع
مدرستك لطرح األسئلة أو للحصول على اي دعم إضافي .سيستمر المعلمون في االذهاب الى مواقع المدرسة  ،مع مراعاة
إرشادات إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا  ،والحصول على الدعم التكنولوجي والمعدات المكتبية والموارد التعليمية األخرى
حسب الحاجة.
نشكرك على شراكتك في األسبوع الماضي أثناء إطالقنا األولي للتعلم عن بعد .مع امتداد برنامج التعلم عن بعد ( )EDLإلى
األسابيع القادمة  ،ستستمر قيادة المنطقة والمدراء والمعلمين والموظفين في العمل مع الطالب واألسر ،والتماس التعليقات
وتعديل التعليمات لتحسين نتائج التعلم ودعم أسرنا.
دعم التكنولوجيا وكيفية الوصول إلى اإلنترنت
يعمل فريق تكنولوجيا المعلومات في  IUSDعلى مدار الساعة لتزويد الطالب بإمكانية الوصول إلى األجهزة واإلنترنت
خالل هذا الوقت .للتذكير  ،يمكن الوصول إلى فرص التعلم عن بعد من أي جهاز في المنزل  ،وستستمر المقاطعة في عمليات
توزيع  Chromebookللمحتاجين .يرجى المالحظة ،أنه لاللتزام بإرشادات التباعد االجتماعي  ،ستتطلب عمليات توزيع
التكنولوجيا موعدًا مسبقًا .لطلب موعد ،أكمل استمارة الحصول على التكنولوجيا هذه .بعد االنتهاء من النموذج ،سيتم تزويدك
بخيارات موقع االستالم.
لطرح األسئلة حول األجهزة والتكنولوجيا المتعلقة بـ  ،IUSDأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى  .helpdesk@iusd.orgلطرح
أسئلة حول الوصول إلى اإلنترنت ،بما في ذلك خيارات اإلنترنت المجانية ومنخفضة التكلفة ،يرجى زيارة مركز الدعم
الخاص بنا.
الوجبات الغذائية وموارد المجتمع
في األسبوع الماضي  ،قدم موظفو خدمات التغذية لدينا أكثر من  24,000وجبة طعام سريعة لطالب  .IUSDستواصل
المنطقة تقديم وجبات اإلفطار والغداء مجانًا ألي طالب يحتاج إليها أثناء اإلغالق الممتد ،في نفس المواقع وساعات الخدمة ،
اعتبارا من  6أبريل  ،2020ستوفر خدمات التغذية Nutrition
باستثناء عطلة الربيع ( 30مارس  3 -أبريل).
ً
 Servicesوجبات إفطار وغداء مجانية ألي طالب من طالب  IUSDالذين يحتاجون إليها أيام االثنين واألربعاء والجمعة
في نفس المواقع وساعات الخدمة الموجودة حاليًا .ستشمل الوجبات المقدمة في يوم االثنين وجبات يومي االثنين والثالثاء،
وستشمل الوجبات المقدمة في يوم األربعاء وجبات يومي األربعاء والخميس ،ووجبات يوم الجمعة لذلك اليوم .يتم إجراء هذا
التغيير لتقليل رحالت الوالدين والحفاظ على ممارساتنا بشكل أفضل مع مبادئ التباعد االجتماعي.
تواصلت  IUSDمع شريكنا في المجتمع  ،Family Forwardلزيادة وجبات  IUSDوللمساعدة في ربط العائالت
بالمعونة الغذائية خالل عطلة الربيع و /أو للحصول على مساعدة طويلة األمد .انقر هنا لمعرفة المزيد والحصول على موارد
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المجتمع اإلضافية ،بما في ذلك خدمات اإلسكان ألي عائلة تعاني من أزمة أو ضيق نتيجة لـ  .COVID-19ستبقي المنطقة
التعليمية هذه الصفحة والمعلومات محدثة للمساعدة في ربط عائالتنا بالموارد الحيوية.
نتطلع الى المستقبل
نيابة عن مجلس التعليم وفريق قيادة المنطقة ،نحن نقدر تما ًما تأثير هذا الوضع االستثنائي على طالبنا وعائالتنا .نتطلع إلى
انتهاء هذه األزمة ونرحب بطالبنا بالعودة إلى مدارسهم .في غضون ذلك ،سنستمر في التواصل بانتظام والتعاون مع المناطق
التعليمية األخرى ومؤسسات التعليم العالي لمعالجة األسئلة التي يمكن أن تؤثر على طالبنا ،بما في ذلك النصوص ومتطلبات
التخرج والمكافآة وغيرها من أنشطة نهاية العام.
شكرا لكم مرة أخرى على صبركم ودعمكم الذي ال مثيل له .نحن نشجعكم على زيارة موقع iusd.org/COVID19
باستمرار للحصول على التحديثات والموارد والمعلومات واألسئلة الشائعة .نحن ندرك التحديات الديناميكية التي تخلقها هذه
البيئة ،لذا يرجى التواصل إذا كان هناك أي شيء يمكن لفريق  IUSDالقيام به لخدمتكم بشكل أفضل.

مع تقديري واحترامي،

Terry L. Walker
Superintendent of Schools
Irvine Unified School District
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