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إلى مجتمع  IUSDالكريم،
اعتبارا ً من اآلن ،تتابع المنطقة التعليمية) Irvine Unified School District (IUSDالمبادئ التوجيهية الصادرة حديثًا من الحاكم
 Governor Newsomووزارة الصحة العامة في كاليفورنيا ( .)CDPHنواصل العمل مع هذه الوكاالت باإلضافة إلى مراكز السيطرة
على األمراض والوقاية منها ( ، )CDCووكالة مقاطعة أورانج للرعاية الصحية ( ، )OCHCAوإدارة مقاطعة أورانج التعليمية
( )OCDEوغيرها من المناطق التعليمية في مقاطعة أورانج للمراحل  .K-12هذه حالة تتطور بسرعة وستستمر المقاطعة في تحديث
مجتمعنا إذ لدينا معلومات جديدة  ،بما في ذلك صفحة الويب .COVID-19
يرجى المالحظة وفي الوقت الحالي ،أنه على غرار جميع المناطق التعليمية في  OCللمراحل  ،K-12ال توجد توصية إلغالق المدارس.
مع المعلومات المتوفرة لدينا اآلن  ،ستظل مدارس  IUSDمفتوحة مع التعديالت التالية  ،وفقًا إلرشادات  ، CDPHحتى إشعار آخر.





تم إلغاء و /أو تأجيل جميع الرحالت الميدانية( .تبحث المقاطعة في خيارات السداد ؛ و ستوفر المدارس معلومات لآلباء بشأن
المبالغ المستردة عند توفرها).
سيتم إلغاء أو تأجيل جميع التجمعات واالجتماعات والمناسبات ويوم المدرسة المفتوحة والعروض والمهرجانات واألنشطة
األخرى غير الضرورية.
يمكن أن تستمر األلعاب الرياضية الروتينية دون حضور المتفرجين .سيتم إلغاء أو تأجيل األحداث الكبيرة مثل البطوالت أو
صا).
االجتماعات بدعوة (أكثر من  250شخ ً
يرجى مالحظة أن اإلرشادات اإللزامية والحجر الذاتي لم تتغير .للحصول على معلومات حول اإلرشادات الحالية وقيود السفر،
راجع إرشادات  CDCوقم بزيارة موقع  iusd.org/COVID19للحصول على معلومات تتعلق بـ .IUSD

أود أن أكرر أن مسؤولي الصحة العامة المحليين والدوليين أبلغوا  IUSDوغيرها من المناطق التعليمية في في أورانج كاونتي للمراحل
 K-12أنه من المناسب للمدارس أن تظل مفتوحة وأن تحافظ على جدول زمني طبيعي قدر اإلمكان .ومع ذلك  ،من خالل اتخاذ هذه
الخطوات االجتماعية الهامة ،فإننا ندعم الصحة العامة لمجتمعنا.
سيتواصل اإلدارة مع مجتمعاتهم المدرسية بشأن األحداث واألنشطة المؤجلة أو الملغاة .ستواصل  IUSDإبقاء مجتمعنا على علم حيث لدينا
معلومات جديدة .في غضون ذلك  ،يرجى زيارة  iusd.org/COVID19للحصول على التحديثات والمعلومات المهمة.
شكرا لدعمكم.
المخلص Sincerely,

Terry Walker
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.

