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  .ضربه بزنید اینجا با تلفن همراه سخه منطبقدسترسی به ن برای

،IUSD جامعه گرامی 

در  19-کوییدتُرمند اعالم کردند بدلیل افزایش مبتالیان به  آقای سرپرست آموزش و پرورش عمومی ایالتیو فرماندار نیوسم امروز، 

برای دانش آموزان بسته باقی خواهند ماند.  تمدید بسته  2019-2020سراسر ایالت، تمامی مدارس کالیفرنیا تا پایان سال تحصیلی 

 یم دییارا ت یاز بهداشت عموم تیحما ی" براماندن در خانهادامه دستورات " یبرا یقصد و داروفرمان ماندن مدارس اظهارات قبلی

 کند.

 به چه معنا است  IUSD این دستور برای

ادامه  IUSDاز راه دور و خدمات  یریادگیکنم که می  دیکات خواهد ماند، یدانش آموزان بسته باق ررویمدارس بساختان که  یدر حال

کروم ، "بردارید و ببرید" ییغذا ی، وعده هااز سالمت یبانیو پشت ی، بهداشت روانمشاوره در مدارس ، از جمله خدماتافتید نخواه

دانش  یبرا ستمرو منابع م ده شدهروزرسانباطّالعات به  دسترسی یبرا لطفا  .موارد دیگر و رتباطاتا، (Chromebooksبوکها )

 .دیادامه ده 19iusd.org/COVIDو  iusd.org بازدید از تارنمای آموزان و خانواده ها به

 

 یادگیری شده استدر ه ریزی اولیه منجر به تداوم برنام

 جهت شان از مسئولیت فوق العاده IUSD و کارکنان و تیم رهبری شمرده می شودخدمات بنیادی/اساسی  ازی آموزش و پرورش یک

از بسته  پس فقط چند روز گاه می باشند.  در این راستا، طیآ دانش آموز 36،000از حمایت از استمرار آموزش و خدمات برای بیش 

مدیران، آموزگاران و   برنامه آموزش از راه دور را به اجرا گذاشت. IUSDشدن ساختمان مدارس برروی دانش آموزان و عموم، 

می توانیم تصور  کیفیترین آموزش از راه دوری کهبا ی به ارائهبا استفاده از انواع ابزارها ومنابع تایید شده، کارمندان پشتیبانی ما 

 کنیم، ادامه خواهند داد.

 

 راه می باشددر  اّطالعات بیشتر

نمرات، فارغ  مورد در که توضیحات مهمی لت و دیگر آژانسهای آموزش عالیایا ی دهبروز رسانده ش در روزهای آینده، ما اّطالعات

در سطح دانشگاهی مچنین آگاهیم که ه . با شما در میان خواهیم گذاشت داد را دنارائه خواه را لتحصیلی و سایر موضوعات مرتبطا

لطفا از تارنمای   در حال انجام می باشد. در پذیرش دانشجو 19-کوییدبه جهت جلوگیری از تاثییرات منفی تغییرات سیاستی 

19iusd.org/COVID ده شده می باشد، بازدید نمایید.که حاوی پاسخ به پرسشهای متداول و دیگر منابع بروز رسان 

 

 در میان گذاشتن این خبر با دانش آموزان

 نمکن است پردازش ایمولی و بسیاری از اعضای جامعه ما احتمال اعالم این خبر را پیش بینی می کردند،  IUSDدر آخر، اگرچه 

و  گذاشته زندان خود در میاناین خبر را با فر وخبر برای برخی افراد بسیار ناامید کننده و دشوار باشد.  لطفا چند لحضه وقت گذاشته 

و منابع موجود  IUSDاشت دوان و بهربرای درسترسی به خدمات سالمت   و احساساتشان را تایید کنید. دهیدها گوش ای آنحبتهبه ص

  .ضربه بزنید اینجا لطفا به

 

 .شما سپاسگزاریم مستمر از درک و همکاری

 خالصانه،

 
  منطقه آمورش و پرورش ارواین تری واکر، سرپرست مدارس
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