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،IUSD جامعه گرامی 

مدارس شدید، و بدلیل اعمال احتیاط  پس از مشورت دقیق (IUSDارواین )منطقه آموزش و پرورش  ،اندیمن رسانطور که جمعه پیش به اّطالعتاهم

وجود نداشته است، بحران بهداشت عمومی ایجاد شده توسط  IUSDتایید شده یا وابسته به  بیماری و تاسیساتش را تعطیل کرد.  گرچه هیچ مورد

COVI-19  را اعمال نماییم ع بیمارجهت جلوگیری از شیوهشدار می دهد که اقدامات الزم به ما. 

 دانش آموزان و عموم مردم بسته خواهد رایآپریل ب 6ریخ پیش فرضی بازگشت مارس تا تا 16از تاریخ  IUSDمدارس و تاسیسات  ،یادآوریجهت 

 :نامبرده شده، توجه نمایید برای خانواده ها زیر که ی مهمبه تاریخ ها  بود.

  روزهای دوشنبه و سه شنبه برای دانش آموزان روزهای تعطیل خواهد بود، کارکنان از این روزها برای آماده کردن فرصتهای آموزش

لطفا   استفاده خواهند کرد. ،دنچهارشنبه آغاز می شوکه از روز [Emergency Distance Learning (EDL)] اظطراری از راه دور

 .کنید چکایمیل خود را  مارس فرستاده خواهد شد 17دریافت اّطالعات بیشتر که در روز  برای

 تمام سال تعطیالت بهاره برای مدارس(year round)  آموزش از راه  گزینه هیچدر این مدت ) آپریل است 3مارس با  23 تاریخ از

 وجود ندارد(. یدور

  تعطیالت مدارس سنتی (traditional)(وجود ندارد یدر این مدت هیچ گزینه آموزش از راه دور) آپریل است 3مارس تا  30 تاریخ از 

 

ی پرسشهای مربوط به مدرسه خودتان، اشند.  برابسته هستند، ولی کارمندان مشغول به کار می بارواین س پرورش و مدارگرچه منطقه آموزش و 

از جمله ، 19usd.org/COVIDiروی صفحه  العاتاطّ  برسیچه پرسشی از منطقه دارید، پس از ید.  چناندفتر مدرسه خودتان تماس بگیرلطفا با 

 د.بفرستیایمیل  info@iusd.org، به این آدرس (FAQپاسخ به پرسشهای متداول ) صفحه

 

پرسشها و نگرانی های زیادی در  االاحتم م که خانواده هاست که در همه سطوح جامعه ما اختالل بوجود آورده است.  واقفیغیرعادی این شرایطی

پرسشهای متداول در مورد ارائه دهنگان خدمات نگهداری  سخ بهصفحه پا، به همین دلیل است که ما یک دارند IUSDرابطه با مدارس و خدمات 

و بسیاری دیگر پرسشها ایجاد دستگاه های الکترونیکی و اتصال، که به آن نیاز دارند، دسترسی به  وعده غذایی برای دانش آموزانیاز کودک، 

 بازدید مکرر نمایید. این صفحهلطفا از  . مای کرده

 

العات ارتباطی اطّ اطمینان حاصل کنید که دریافت خواهید کرد.  لطفا از جانب من و تیم من در مدارس  یمکالمات و ارتباطات تطول این مدّ شما در 

 باشند.می صحیح و بروز  Parent Portalپورتال والدین درشما 

 

صبر وحوصله  باتنها م، سپاسگزار  و درکتانهمکاری بدلیل از عموم جامعه ارواین  رمندان منطقهمن به نمایندگی از هیئت آموزش و پرورش و کا

 خانواده ها ازپشتیبانی  ش آموزان ودانبه  به خدمات رسانیاشد، قادر و درک این موضوع که سازگاری سریع با این شریط بسیار ضروری می ب

 . خواهیم بود

 خالصانه،

 
 تری واکر، سرپرست مدارس 

 نپرورش اروایمنطقه آمورش و 
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