
3/13/2020 COVID-19 Update Farsi 

 
 

 اینجا ضربه بزنید.برای دریافت نسخه موبایل 

،IUSD   جامعه گرامی

از  IUSD مدارس و تاسیسات تصمیم به بستن کلیه (IUSDارواین )منطقه آموزش و پرورش  پس از بحث و بررسی دقیق،

بحران بهداشت عمومی ایجاد شده توسط   ست.ایل گرفته رآپ 6مارس تا روز پیش فرضی بازگشت دوشنبه  16وشنبه روز د

COVI-19ده وما می بایست جهت وازدهم را در موقعیت خاصی قرار داشامل مدارس پایه پیش دبستانی تا د ازمان ما، س

انجام  IUSDتوسط تا کنون که  یا رانهیشگیعالوه بر اقدامات پ  عمال نماییم.ی اقدامات الزم را اشیوع بیمارجلوگیری از 

، کارکنان و محافظت از دانش آموزان، خانواده ها یبرا یکارشناسان بهداشت عموم یها ییهمچنان از راهنما ،شده است

از  بروز راو آگاهی های وده همزمان با دریافت اّطالعات جدید، با جامعه در ارتباط ب  .میکنیم یرویپ IUSDکل جامعه 

 در اختیارتان خواهیم گذاشت.  19iusd.org/COVIDطریق تارنمای 

جهت بررسی بستن منطقه ارواین جلسه اظطراری ویژه ای  هیئت آموزش و پرورشبعد ازظهر  12:30امروز ساعت 

 یبرا کهداد  را اجازه این آموزش و پرورش به من ئتیهبرگزار کرد.   COVI-19وضعیت  مدارس و تغییرات سریع

 را انجام دهم. ،IUSD تاسیساتمدارس و  هیکل بستن از جمله اقدامات الزم،،حفاظت از دانش آموزان و کارکنان

ما  تیلوین ا، اولIUSDآموزش  ئتیاز ه یندگینما به" :منطقه ارواین هیئت آموزش و پرورشرئیس  ،بتی کرلبه گفته ی 

سرپرست  و پشتکار همزمان با تالش داریمآمادگی  ".  "مااست مان ، خانواده ها و جامعهدانش آموزان، کارکنان یمنیاحفظ 

در ود با تمام منابع موج آنهااز ، ارواینمنطقه  آموز دانش 36000 بیش از برای محافظت و پشتیبانی ازمنطقه  کارکنان و

  کنیم."و پشتیبانی ، حمایت منطقه

  این به چه معناست

مدارس را  بستن ،یعموم تیاز امن یکه نگران میهست یااکنون در نقطهاین شرایط به سرعت در حال تغییر،  در نیتجه ی

دانش  یریادگیاز  یبانیپشت یبرا یی، برنامه هاس ما بسته خواهد شدرامد تاسیسات/اماکنکه  یدر حال  کند. یضمانت م

دوشنبه و سه شنبه هفته روزهای  IUSD  خواهد شد.ارائه مراقبت از کودک  یها نهیو گز یا هیخدمات تغذارائه ، آموزان

از  موثر یک محیط یادگیریارائه  برای مه ریزیبرناتالش برای ادامه وجه به نیازهای متنوع دانش آموزان ما با تآینده را 

از ه بستن هر مدرسه ای فراتر از تنها بر این موضوع ک IUSDاختصاص خواهد داد.  لطفا درنظر داشته باشید که  راه دور

، و آنها را به چالش می کشد دارد دربر عواقب قابل توجهی ابرای بسیاری از خانواده هدست دادن زمان آموزش بوده و 

  هستیم. یمان .  ما متعهد به فراهم کردن منابع موجود برای خانواده هاواقف است

 اقدامات بعدی 

من از طرف به اشتراک گذاشته خواهد شد.  هیهای تکمیلی بیشتری در مورد این خدمات و پشتیبانی ها آگادر اسرع وقت 

 ندر اجرایی کرد ما از تالش ماشبخاطر درک  ،منطقه آموزش و پرورش ارواینکارکنان آموزگاران و ، رسامد رانیمد

را  ییو کشور بدون شک چالش ها ایفرنیدر کال وضعاین  . ، سپاسگزارمر و ارائه مداوم آموزش و خدماتاز راه دو آموزش

 یضروربا این شرایط  عیسر قیکه تطب میدرک کن و به خرج داده ییبای، اگر ما صبر و شکوجود نیبا ا؛ خواهد کرد جادیا

 .میکنپشتیبانی  ااز آنهخود خدمت و  یبود همچنان به دانش آموزان و خانواده ها میقادر خواه، می باشد

  های ایجاد فاصله اجتماعی راهنمایی

https://iusd.org/article/important-iusd-updates-week-march-16
https://iusd.org/article/important-iusd-updates-week-march-16
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 و اقدامات فوق العاده یاجتماع ایجاد فاصلهثر از وم تیحما یکنند که برا یم هیبهداشت و درمان خبره توص یآژانسها

 یرا به حداقل برسانند تا مراقبان و اعضا یو تا حد امکان ارتباط اجتماع ماندهدر خانه  دیبا، دانش آموزان مدارس یلیتعط

گروه  ان/جوانانکه کودک که نشان داده نشده یدر حال  مان باشند.در ا به ویروس از مبتال شدنآنها خانواده بزرگسال 

توسط آنها  یاز سالمت عموم تیدر حما رعایت نکات عنوان شده، هستند روسیو نیا بهمبتال شدن جدی  یبرا یپرخطر

  منتقل کنند. ترریپذ بیرا به افراد آس روسیو می توانندناقل ویروس بوده و جوانان/کودکان رایز است ضروری اریبس

برنامه كودكان  ازمراقبت  برای می بایستمدارس  یلیتعط زمانه ها در خانواد،  یمقامات بهداشت عمومبر اساس توصیه 

کودکان ، از آنها برای نگهداری روسیاز اثر و رتریپذ بیافراد سالخورده آسسالمتی ی ترتیب داده و برای حفاظت از ا

 ستفاده نکنند.ا

  در ارتباط باشید IUSDبا 

IUSD دسترسی به به  ی، برادر ضمن  دهد. یقرار م تاناریرا در اخت دیجد آگاهی هایو  هدرکبا شما ارتباط برقرار مرتب

، بوک سیف) منطقه یاجتماع یو رسانه ها 19iusd.org/COVID نمایرتا به بازدید از ده شدهروزرسانهی های بآگا

 Parent Portalپورتال والدین اطمینان حاصل کنید که اّطالعات ارتباطی شما در لطفا  .دی( ادامه دهترییتوو  نستاگرامیا

 باشند.می صحیح و بروز 

آنها را به آدرس  ، لطفا19iusd.org/COVID تارنمایمنابع موجود در ی، پس از بررسدیدار پرسشیاگر

info@iusd.org مرتبا فهرستو  کردهی شما پرسشها به موقع به در پاسخ گویی نهایت تالش خود را ما  . دیارسال کن 

 .میکنیمروز اول خود را بمتد پرسشهایپاسخ به 

 ان مشغول به کار می باشند.  برایبسته هستند، ولی کارمندارواین منطقه آموزش و پرورش و مدارس  سازمان گرچه

تماس بگیرید.  چنانچه پرسشی از منطقه دارید، پس از  خود درسهدفتر مپرسشهای مربوط به مدرسه خودتان، لطفا با 

، به این آدرس (FAQحه پاسخ به پرسشهای متداول )صف، از جمله 19iusd.org/COVID تارنمای سی اّطالعاتربر

info@iusd.org د.ایمیل بفرستی 

 

.  تر می سازیم را قویتر و موفق ناره معتقد بوده است این "ما" هستیم که منطقه آموزش و پرورش ماشی ما همومنطقه آموز

که برای خدمات  یاریبس مالحظات منحصر به فرد   درک یمن از شما برابوده و   خانواده هازمانی پر طنش برای  االن

سخت  ههاین بردر میتوان ی، مکمشتر یبا همکار م. زارالزم می باشد، سپاسگما  K-12 رسامد رسانی به جمعیت متنوع

 با سپاس از همکاری و حمایت شما.  .داد میخود ادامه خواه انیدانشجو یبانیبه پشت

 خالصانه،

 
 تری واکر، سرپرست مدارس 
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