برای دریافت نسخه موبایل اینجا ضربه بزنید.
جامعه گرامی ،IUSD

پس از بحث و بررسی دقیق ،منطقه آموزش و پرورش ارواین ( )IUSDتصمیم به بستن کلیه مدارس و تاسیسات  IUSDاز
روز دوشنبه  16مارس تا روز پیش فرضی بازگشت دوشنبه  6آپریل گرفته است .بحران بهداشت عمومی ایجاد شده توسط
 ،COVI-19سازمان ما شامل مدارس پایه پیش دبستانی تا دوازدهم را در موقعیت خاصی قرار داده وما می بایست جهت
جلوگیری از شیوع بیماری اقدامات الزم را اعمال نماییم .عالوه بر اقدامات پیشگیرانه ای که تا کنون توسط  IUSDانجام
شده است ،همچنان از راهنمایی های کارشناسان بهداشت عمومی برای محافظت از دانش آموزان ،خانواده ها ،کارکنان و
کل جامعه  IUSDپیروی میکنیم .همزمان با دریافت ا ّ
طالعات جدید ،با جامعه در ارتباط بوده و آگاهی های بروز را از
طریق تارنمای  iusd.org/COVID19در اختیارتان خواهیم گذاشت.
امروز ساعت  12:30بعد ازظهر هیئت آموزش و پرورش منطقه ارواین جلسه اظطراری ویژه ای جهت بررسی بستن
مدارس و تغییرات سریع وضعیت  COVI-19برگزار کرد .هیئت آموزش و پرورش به من این اجازه را داد که برای
حفاظت از دانش آموزان و کارکنان،اقدامات الزم ،از جمله بستن کلیه مدارس و تاسیسات  ،IUSDرا انجام دهم.
به گفته ی بتی کرل ،رئیس هیئت آموزش و پرورش منطقه ارواین" :به نمایندگی از هیئت آموزش  ،IUSDاولین الویت ما
حفظ ایمنی دانش آموزان ،کارکنان ،خانواده ها و جامعه مان است"" .ما آمادگی داریم همزمان با تالش و پشتکار سرپرست
و کارکنان منطقه برای محافظت و پشتیبانی از بیش از  36000دانش آموز منطقه ارواین ،از آنها با تمام منابع موجود در
منطقه ،حمایت و پشتیبانی کنیم".
این به چه معناست
در نیتجه ی این شرایط به سرعت در حال تغییر ،اکنون در نقطهای هستیم که نگرانی از امنیت عمومی ،بستن مدارس را
ضمانت می کند .در حالی که اماکن/تاسیسات مدارس ما بسته خواهد شد ،برنامه هایی برای پشتیبانی از یادگیری دانش
آموزان ،ارائه خدمات تغذیه ای و گزینه های مراقبت از کودک ارائه خواهد شد IUSD .روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته
آینده را با توجه به نیازهای متنوع دانش آموزان ما برای ادامه تالش برنامه ریزی برای ارائه یک محیط یادگیری موثر از
راه دور اختصاص خواهد داد .لطفا درنظر داشته باشید که  IUSDبر این موضوع که بستن هر مدرسه ای فراتر از تنها از
دست دادن زمان آموزش بوده و برای بسیاری از خانواده ها عواقب قابل توجهی دربر دارد و آنها را به چالش می کشد،
واقف است .ما متعهد به فراهم کردن منابع موجود برای خانواده ها یمان هستیم.
اقدامات بعدی
در اسرع وقت آگاهیهای تکمیلی بیشتری در مورد این خدمات و پشتیبانی ها به اشتراک گذاشته خواهد شد .من از طرف
مدیران مدارس ،آموزگاران و کارکنان منطقه آموزش و پرورش ارواین ،بخاطر درک شما از تالش ما در اجرایی کردن
آموزش از راه دور و ارائه مداوم آموزش و خدمات ،سپاسگزارم .این وضع در کالیفرنیا و کشور بدون شک چالش هایی را
ایجاد خواهد کرد؛ با این وجود ،اگر ما صبر و شکیبایی به خرج داده و درک کنیم که تطبیق سریع با این شرایط ضروری
می باشد ،قادر خواهیم بود همچنان به دانش آموزان و خانواده های خود خدمت و از آنها پشتیبانی کنیم.
راهنمایی های ایجاد فاصله اجتماعی
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آژانسهای بهداشت و درمان خبره توصیه می کنند که برای حمایت موثر از ایجاد فاصله اجتماعی و اقدامات فوق العاده
تعطیلی مدارس ،دانش آموزان باید در خانه مانده و تا حد امکان ارتباط اجتماعی را به حداقل برسانند تا مراقبان و اعضای
خانواده بزرگسال آنها از مبتال شدن به ویروس در امان باشند .در حالی که نشان داده نشده که کودکان/جوانان گروه
پرخطری برای مبتال شدن جدی به این ویروس هستند ،رعایت نکات عنوان شده در حمایت از سالمت عمومی توسط آنها
بسیار ضروری است زیرا کودکان/جوانان ناقل ویروس بوده ومی توانند ویروس را به افراد آسیب پذیرتر منتقل کنند.
بر اساس توصیه مقامات بهداشت عمومی  ،خانواده ها در زمان تعطیلی مدارس می بایست برای مراقبت از كودكان برنامه
ای ترتیب داده و برای حفاظت از سالمتی افراد سالخورده آسیب پذیرتر از اثر ویروس ،از آنها برای نگهداری کودکان
استفاده نکنند.
با  IUSDدر ارتباط باشید
 IUSDمرتب با شما ارتباط برقرارکرده و آگاهی های جدید را در اختیارتان قرار می دهد .در ضمن ،برای به دسترسی به
آگاهی های بروزرسانده شده به بازدید از تارنمای  iusd.org/COVID19و رسانه های اجتماعی منطقه (فیس بوک،
اینستاگرام و توییتر) ادامه دهید .لطفا اطمینان حاصل کنید که ا ّ
طالعات ارتباطی شما درپورتال والدین Parent Portal
صحیح و بروز می باشند.
اگرپرسشی دارید ،پس از بررسی منابع موجود درتارنمای  ،iusd.org/COVID19لطفا آنها را به آدرس
 info@iusd.orgارسال کنید .ما نهایت تالش خود را در پاسخ گویی به موقع به پرسشها ی شما کرده و مرتبا فهرست
پاسخ به پرسشهای متداول خود را بروز میکنیم.
گرچه سازمان آموزش و پرورش و مدارس منطقه ارواین بسته هستند ،ولی کارمندان مشغول به کار می باشند .برای
پرسشهای مربوط به مدرسه خودتان ،لطفا با دفتر مدرسه خود تماس بگیرید .چنانچه پرسشی از منطقه دارید ،پس از
بررسی ا ّ
طالعات تارنمای  ،iusd.org/COVID19از جمله صفحه پاسخ به پرسشهای متداول ( ،)FAQبه این آدرس
 info@iusd.orgایمیل بفرستید.
منطقه آموزشی ما همواره معتقد بوده است این "ما" هستیم که منطقه آموزش و پرورش مان را قویتر و موفق تر می سازیم.
االن زمانی پر طنش برای خانواده ها بوده و من از شما برای درک مالحظات منحصر به فرد بسیاری که برای خدمات
رسانی به جمعیت متنوع مدارس  K-12ما الزم می باشد ،سپاسگزارم .با همکاری مشترک ،می توانیم دراین برهه سخت
به پشتیبانی دانشجویان خود ادامه خواهیم داد .با سپاس از همکاری و حمایت شما.
خالصانه،
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