 ،24مارس2020 ،
دانش آموزان و خانواده های گرامی ،IUSD
در هفته های اخیر ،ایالت کالیفرنیا تالشهای خود را در جهت کاهش سرعت شیوع ویرووس کویید ،(COVID-19( 19-بر
اساس فرمان اجرایی صادر شده توسط فرماندار گوین نیوسم روز پنجشنبه گذشته ،افزایش داده و از ساکنین کالیفرنیا
درخواست در خانه ماندن به استثنای هنگام رسیدگی به نیازهای اساسی نموده است .آخر هفته گذشته ،اعالمیه فاجعه بزرگ
ریاست جمهوری نیز دامنه گسترده گی این بحران را تایید و تالشهای واکنش اظطراری کالیفرنیا را تقویت کرده است.
در مقطع محلی ،هفته گذشته آژانس مراقبتهای بهداشتی و درمانی بخش اورنج محدودیتهای تجمعات عمومی و خصوصی را
شدت بخشیده و سرپرست مدارس بخش اورنج ،ال میجارس ،حمایت خود را برای تمدید مدت زمان تعطیلی مدارس اعالم
نمو د .وی گفت" :نگهداشتن کودکان در خانه و ممانعت از رفتن آنها به مدرسه یک اقدام جدی و شدید است ،و نشان دهنده
این می باشد که مقامات بهداشت عمومی و مربیان این تهدید سالمتی عمومی را چه مقدار جدی تلقی می کنند "،وی اضافه
نمود" :ما می بایست سهم خود را در مسطح کردن این منحنی انجام دهیم".

بر اساس این شرایط ،دستورالعملها و اقدامات پیشگیرانه ،هئیت مدیره آموزش و پرورش منطقه ارواین و من مدت زمان
تعطیلی مدارسمان را تا تاریخ جمعه اول ماه می تمدید کرده ایم.
چنانچه مطلع شویم ،پیش از اول ماه می ،شرایط تغییر نموده و می توانیم با آسودگی خیال مدارس را بازگشایی نماییم،
 IUSDو کارمندان مختص آن ،این امر مهم را در اولین فرصت ممکن انجام خواهند داد .در این راستا ،ما به نظارت دقیق
دستورالعمل های مقامات فدرال ،ایالتی و محلی ادامه داده و اقدامات و پاسخ هایمان را با آژانسهای بهداشتی خبره و دیگر
مناطق آموزشی منطبق خواهیم نمود.
مشارکت با خانواده های IUSD
همچنان که ما در این وضعیت غیر عادی و بی سابقه مشغول کنکاش می باشیم ،مشارکت شما حیاتی نیز می باشد .منابع و
رسانه های اجتماعی نامبرده در زیر برای کمک به .IUSDو خانواده ها و به جهت اطمینان از اتصال و پشتیبانی دانش
آموزانمان می باشد .لطفا به بازدید از آگاهی های بروزرسانده شده بر روی تارنمای  iusd.org/COVID19و رسانه های
اجتماعی منطقه (فیس بوک ،اینستاگرام و توییتر) ادامه دهید.
آموزش و ارائه خدمات مربوطه ادامه دارد
همانطورکه قبال هم عنوان شد ،طبق فرمان اجرایی فرماندار ،آموزش جزو خدمات اساسی و بنیادی شمرده می شود،
بنابراین آموزگاران ،مدیران و کارمندان ما به ارائه خدمات اجرایی و آموزشی به دانش آموزان ادامه می دهند .اگرچه
اماکن مدارس ما برای عموم بسته می باشند ،ولی جهت فراهم آوردن امکان آموزش و پشتیبانی و ارائه سایر خدمات،
سازمان و تاسیسات ما برای کارمندان باز هستند.
منابع و پشتیبانی سالمت روان و تندرستی
شیوع کویید (COVID-19( 19-می تواند منجر به بروز انواع مختلف استرس شود ،به ویژه برای دانش آموزانی که ممکن
است درگیر شدن در پردازش کلیه پیامدهای این چالش سالمت و رعایت فاصله اجتماعی برایشان مشکل باشد .تیم پیشگیری
و مداخله  ،IUSDبه عنوان بخشی از عملکرد صحبت کنید ،ما اهمیت می دهیم! ،منابعی را که ممکن است برای دانش
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آموزان و خانواده ها مفید باشد ،بوجود آورده است .این اطالعات شامل منابع پشتیبانی موجود در  ،IUSDنحوه گفتگو با
کودکان و نوجوانان در مورد کویید ،(COVID-19( 19-ارائه دهندگان و منابع بهداشت روان موجود در جامعه ،حفظ حس
متصل بودن ،و سایر اقدامات سالم می باشد .کارکنان ما به صورت فعاالنه به حمایت تحصیلی و پشتیبانی از سالمت
عاطفی-اجتماعی دانش آموزان مان ادامه خواهند داد .بیش از هر زمان دیگر ،بسیار حیاتی است که دانش آموزان مان
احساس امید ،اطمینان داشته و خوش بینی خود را حفظ کنند .برای دریافت اطالعات بیشتر اینجا ضربه بزنید.
آموزش اظطراری از راه دور
فرصت های آموزش از راه دور ) (EDLبه استثنای دوران تعطیالت بهاره ،تا اول ماه می ادامه خواهد یافت .مدیران و
آموزگاران ما پیوسته با والدین و دانش آموزان ارتباط برقرار می کنند ،بنابراین در صورت داشتن پرسش و یا نیاز به دریافت
پشتیبانی اضافه ،لطفا با مدرسه خود در تماس بوده و از آنها درخواست کمک نمایید.
مدیران ما با پشتیبانی کارمندان منطقه ،در تماس نزدیک با آموزگاران خود هستند تا از این امر که آنها از منابع الزم برای
ارائه آموزش از راه دور به دانش آموزان پایه پیش دبستانی تا دوازدهم ( )TK-12برخوردار باشند ،اطمینان حاصل کنند.
آموزگاران همچنان با رعایت دستورالعمل های بهداشت عمومی وزارت بهداشت کالیفرنیا ،به ساختمان مدارس دسترسی دا
شت ه و در صورت لزوم از پشتیبانی فنی ،تجهیزات اداری و سایر منابع آموزشی بهره می گیرند.
با تشکر از همکاری و مشارکت شما در هفته گذشته درزمان ابتدای شروع برنامه ی یادگیری از راه دور( .)EDLهمچنان
که  EDLدر هفته های آینده ادامه خواهد داشت ،تیم هدایتی منطقه ،مدیران ،آموزگاران و کارمندان به همکاری با دانش
آموزان و خانواده هایشان ادامه خواهند داد ،و در مسیر بهینه سازی نتایج آموزش و پشتیبانی از خانواده ها ،نظراتشان را
جویا شده و روش آموزش را تغییر می دهند.
پشتیبانی فناوری و دسترسی به اینترنت
تیم فناوری و اطالعات  IUSDبطور شبانه روزی در تالشند تا دانش آموزان در این مدت به ابزار/دستگاه ها و اینترنت
دسترسی داشته باشند .جهت یادآوری  ،از هر ابزار الکترونیکی (تلفن همراه ،کامپیوتر ،تبلت،و غیره) موجود در خانه می
توانید به فرصتهای آموزش از راه دور دسترسی پیدا کنید ،منطقه به تحویل دادن کروم بوک ( )Chromebookبه افرادی
که نیاز دارند ادامه خواهد داد .لطفا توجه داشته باشید ،برای رعایت دستورالعمل های دوری اجتماعی ،گرفتن ابزارهای
فناوری به وقت قرار مالقات از قبل نیاز دارند .برای درخواست وقت قرار مالقات ،این فرم دسترسی به فناوری را تکمیل
کنید .پس از تکمیل فرم ،گزینه انتخاب مکان دریافت ابزار در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
برای پرسش درباره دستگاه ها و فناوری مرتبط با  ،IUSDبه این آدرس  helpdesk@iusd.orgایمیل کنید .برای پرسش
درباره دسترسی به اینترنت ،از جمله گزینه های اینترنت رایگان و کم هزینه ،لطفا به مرکز پشتیبانی ما مراجعه کنید.
وعده های غذایی و منابع موجود در جامعه
در طول هفته گذشته ،کارکنان بخش خدمات تغذیه ما بیش از  24,000وعده غذایی بدون چربی به دانش آموزان IUSD
ارائه دادند .این منطقه در زمان بسته شدن مدارس به جز تعطیالت بهاری ( 30مارس  3 -آوریل) به ارائه ی صبحانه و
ناهار رایگان به هر دانش آموزی که به آنها احتیاج دارد ،در همان مکان ها و ساعات کاری ،ادامه می دهد.
شروع در روز دوشنبه  6آپریل  ،2020بخش خدمات تغذیه در روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه در همان مکان ها و
ساعات کنونی ،به ارائه ی صبحانه و ناهار رایگان به هر دانش آموز  IUSDکه به آنها نیاز دارد ،ادامه می دهد .وعده
های غذایی داده شده در روز دوشنبه شامل وعده های غذایی برای روزهای دوشنبه و سه شنبه بوده ،وعده های غذایی داده
شده در روز چهارشنبه شامل وعده های غذایی برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بوده ،و وعده های غذایی روز جمعه در
همان روز داده می شوند .این تغییر برای کاهش سفرهای والدین و هماهنگی بهتر شیوه های ما با رعایت اصول فاصله
اجتماعی انجام گرفته است.
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 IUSDبا شرکای جامعه ما ،Families Forward ،برای تکمیل کردن وعده های غذایی  IUSDو کمک به خانواده ها
برای دسترسی به کمک های غذایی در طول تعطیالت بهاره و /یا برای در یافت کمک های طوالنی مدت ،ارتباط برقرار
نموده است .برای کسب اطالعات و منابع بیشترموجود در جامعه ،از جمله خدمات مسکن برای خانواده هایی که در نتیجه
 COVID-19دچار بحران شده اند ،اینجا را ضربه بزنید .منطقه برای حفظ ارتباط خانواده ها با منابع حیاتی ،این صفحه و
اطالعات آنرا مدام بروزرسانی می کند.
مشتاقانه منتظر هستیم
ماهیئت آموزش و پرورش و تیم رهبری منطقه ،تاثیر این وضعیت خارق العاده بر دانش آموزان و خانواده های را کامال
درک می کنیم .مشتاقانه منتظریم تا این بحران به پایان رسیده و از بازگشت دانش آموزانمان به مدارسشان استقبال کنیم .در
این میان ،به طور مرتب با شما ارتباط برقرار کرده وجهت یافتن پاسخ به پرسشهایی که می توانند بر روی دانش آموزان ما
تاثیر گذار باشند ،با سایر مناطق آموزشی و موسسات آموزش عالی همکاری خواهیم کرد ،از جمله کارنامه ها ،پیش نیازهای
فارغ التحصیلی،و دیگر فعالیت های پایان سال.
دوباره از صبر و شکیبایی وحمایت بی نظیر شما سپاسگزاریم .شما را تشویق می کنیم که به طور مداوم برای دریافت مطالب
بروز رسانی شده ،منابع ،آگاهی های جدید ،و پاسخ به پرسشهای متداول از تارنمای  iusd.org/COVID19بازدید نمایید.
ما از چالشهای متغییری که این شرایط بوجود می آورند آگاهیم ،لطفا چنانچه فکر می کنید کاری است که تیم  IUSDمی تواند
برای ارائه خدمت بهتر به شما انجام دهد ،به اطالع ما برسانید.
با سپاس و احترام،

تری واکر ،سرپرست مدارس
منطقه آمورش و پرورش ارواین
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