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  اضغط هناجوالك  منلإلطالع على هذه النسخة 

 الكريم، IUSDمع إلى مجت
 

مدارسنا للجمهور بسبب األزمة  Irvine Unified School District إرفاين التعليمية منذ أسبوعين اليوم ، أغلقت منطقة
من  في الوقت  ومعلم وأب ، فإنني أقدر تقديراً عميقاً للتحديات التي طرحها مجتمعنا. بصفتي مشرف .COVID-19الصحية 

ينا وعائالتنا وطالبنا يتخذون خياًرا واعيًا  يجابية ، فقد رأيت موظفإمن أكثر سلبية و، صحالسهل أن تجد خطأ أكثر من ال 
 ورحمة وأمل.  فضيلةلمواجهة هذه التحديات بحزم ومرونة وقابلية للتكيف و

في  ، حيث نستقر في هذا "الوضع الطبيعي الجديد" المؤقت.يعمل مدرسونا وموظفونا على مدار الساعة لدعم الطالب واألسر
في األسبوعين الماضيين ،   جاهًزا للعمل.  IUSDلطوارئ في في حالة االتعلم عن بعد  ا ، كاننرسامد غضون أيام من إغالق 

  4,000لدينا أكثر من  تكنولوجياالع فريق وجبة للطالب ، بينما وز   52,000أكثر من  IUSDقدمت خدمات التغذية في 
م للطالب خالل هذه الفترة يية التعلمع معلمينا ومدارسنا لتوفير استمراربالعمل عائالتنا باشرت  .Chromebookجهاز 
 .متوقعةالغير

 .برسالة فيديو قصيرةوالتعبير عن امتناني واحترامي لمجتمعنا  ملتواصل معكا بضرورة ، شعرت  التقدممع استمرارنا في 

  .اضيينعلى مدى األسبوعين المهذا  أثبتناوقد هي التي تجعل منطقتنا أقوى  IUSD" في نحن" كلمة  على أن حافظت  لقد 
 طالب.  36,000طالبنا الذين يزيد عددهم عن   خدمةمستمر لكيفية ن تحس  في و منحن ملتزمون بالعمل معك

  للحصول على التحديثات والمواردو بعطلة الربيع. واوالموظفين ، نأمل أن تستمتع IUSD اإلدارة في  نيابة عن مجلس
 . iusd.org/COVID19الشائعة ، قم بزيارة ، بما في ذلك األسئلة  األخرى

 لنا. مالمستمر وشراكتك معلى دعمك مشكرا لك

  
 

 
 

Terry L. Walker  
Superintendent of Schools 

Irvine Unified School District 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/RTQvNgulJHvbdJcpN2FlAA~~/AAAAAQA~/RgRgX4WFP0RCaHR0cHM6Ly9pdXNkLm9yZy9hcnRpY2xlL21lc3NhZ2Utc3VwdC13YWxrZXItZ3JhdGl0dWRlLWFuZC1yZXNwZWN0VwdzY2hvb2xtQgoAAAVSfl50J8i3UhZFcmluVGltYmVybWFuQGl1c2Qub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/-1bkSR0JW-8EmsnE-kn1jg~~/AAAAAQA~/RgRgX4WFP0QnaHR0cHM6Ly9pdXNkLnR2L21lZGlhL1ZpZGVvLzBfejZkc3ZobGMvVwdzY2hvb2xtQgoAAAVSfl50J8i3UhZFcmluVGltYmVybWFuQGl1c2Qub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/PtdjTikJVwMRVWUZc0qhLg~~/AAAAAQA~/RgRgX4WFP0QbaHR0cDovL3d3dy5pdXNkLm9yZy9DT1ZJRDE5VwdzY2hvb2xtQgoAAAVSfl50J8i3UhZFcmluVGltYmVybWFuQGl1c2Qub3JnWAQAAAAB

