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،IUSD گرامی  دانش آموزان و خانواده های  

، بر COVID-19)) 19-در هفته های اخیر، ایالت کالیفرنیا تالشهای خود را در جهت کاهش سرعت شیوع ویرووس کویید

روز پنجشنبه گذشته، افزایش داده و از ساکنین کالیفرنیا  صادر شده توسط فرماندار گوین نیوسمفرمان اجرایی اساس 

آخر هفته گذشته، اعالمیه فاجعه بزرگ درخواست در خانه ماندن به استثنای هنگام رسیدگی به نیازهای اساسی نموده است.  

 تالشهای واکنش اظطراری کالیفرنیا را تقویت کرده است.ی این بحران را تایید و گ ریاست جمهوری نیز دامنه گسترده

عات عمومی و خصوصی را محلی، هفته گذشته آژانس مراقبتهای بهداشتی و درمانی بخش اورنج محدودیتهای تجم در مقطع

ت زمان تعطیلی مدارس اعالم د مد  سرپرست مدارس بخش اورنج، ال میجارس، حمایت خود را برای تمدی و هشدت بخشید

شدید است، و نشان دهنده  جدی و د.  وی گفت: "نگهداشتن کودکان در خانه و ممانعت از رفتن آنها به مدرسه یک اقداممون

وی اضافه  جدی تلقی می کنند،"چه مقدار و مربیان این تهدید سالمتی عمومی را  بهداشت عمومیشد که مقامات امی باین 

 ن این منحنی انجام دهیم."ما می بایست سهم خود را در مسطح کردنمود: "

دت زمان بر اساس این شرایط، دستورالعملها و اقدامات پیشگیرانه، هئیت مدیره آموزش و پرورش منطقه ارواین و من م  
 تعطیلی مدارسمان را تا تاریخ جمعه اول ماه می تمدید کرده ایم.

 توانیم با آسودگی خیال مدارس را بازگشایی نماییم،ل ماه می، شرایط تغییر نموده و می چنانچه مط لع شویم، پیش از او  

IUSD   نظارت دقیق در این راستا، ما به  خواهند داد. لین فرصت ممکن انجام را در او   آن، این امر مهم مختص و کارمندان

خبره و دیگر  شتیال، ایالتی و محلی ادامه داده و اقدامات و پاسخ هایمان را با آژانسهای بهداردستورالعمل های مقامات فد

 اطق آموزشی منطبق خواهیم نمود.نم

 IUSDمشارکت با خانواده های 

می باشد.  منابع و نیز مشغول کنکاش می باشیم، مشارکت شما حیاتی در این وضعیت غیر عادی و بی سابقه همچنان که ما 

اطمینان از اتصال و پشتیبانی دانش  جهت و به .و خانواده هاIUSDنامبرده در زیر برای کمک به  رسانه های اجتماعی

و رسانه های  19iusd.org/COVIDآگاهی های بروزرسانده شده بر روی تارنمای  آموزانمان می باشد.  لطفا به بازدید از

 ( ادامه دهید. توییترو  اینستاگرام، فیس بوکاجتماعی منطقه )

 آموزش و ارائه خدمات مربوطه ادامه دارد

فرماندار، آموزش جزو خدمات اساسی و بنیادی شمرده می شود، همانطورکه قبال هم عنوان شد، طبق فرمان اجرایی 

گرچه ادانش آموزان ادامه می دهند.   به بنابراین آموزگاران، مدیران و کارمندان ما به ارائه خدمات اجرایی و آموزشی

ایر خدمات، مدارس ما برای عموم بسته می باشند، ولی جهت فراهم آوردن امکان آموزش و پشتیبانی و ارائه ساماکن 

 .تاسیسات ما برای کارمندان باز هستندسازمان و 

 منابع و پشتیبانی سالمت روان و تندرستی

مختلف استرس شود، به ویژه برای دانش آموزانی که ممکن  به بروز انواعمی تواند منجر  COVID-19)) 19-شیوع کویید

تیم پیشگیری  . مشکل باشدفاصله اجتماعی برایشان رعایت پردازش کلیه پیامدهای این چالش سالمت و درگیر شدن در است 

دانش  عی را که ممکن است برایمناب، ما اهمیت می دهیم!، صحبت کنید عملکرد، به عنوان بخشی از IUSDو مداخله 

https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/
https://iusd.org/covid-19-resource-page
https://www.facebook.com/IrvineUnifiedSchoolDistrict/
https://www.facebook.com/IrvineUnifiedSchoolDistrict/
https://www.instagram.com/irvine_unified/
https://www.instagram.com/irvine_unified/
https://twitter.com/iusd
https://twitter.com/iusd
https://iusd.org/about/departments/education-services/student-support-services/mental-health-and-wellness/speak-we
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، نحوه گفتگو با IUSD موجود در پشتیبانی منابع شامل  اط العات این . ، بوجود آورده استو خانواده ها مفید باشد آموزان

، حفظ حس جامعه در موجود ارائه دهندگان و منابع بهداشت روان، COVID-19)) 19-کوییدکودکان و نوجوانان در مورد 

از سالمت  تحصیلی و پشتیبانی حمایت به نهرکنان ما به صورت فعاالکا  .سالم می باشد و سایر اقدامات ،متصل بودن

حیاتی است که دانش آموزان مان  بیش از هر زمان دیگر، بسیار  .ادامه خواهند داد مان آموزان دانش اجتماعی-عاطفی

 .ضربه بزنید اینجااطالعات بیشتر  دریافت ایبر  را حفظ کنند. خود و خوش بینیداشته احساس امید، اطمینان 

 آموزش اظطراری از راه دور

ل ماه می ادامه خواهد یافت.  مدیران و تا او   ه،تعطیالت بهار دوران به استثنای (EDL) فرصت های آموزش از راه دور

و یا نیاز به دریافت در صورت داشتن پرسش پیوسته با والدین و دانش آموزان ارتباط برقرار می کنند، بنابراین آموزگاران ما 

 .پشتیبانی اضافه، لطفا با مدرسه خود در تماس بوده و از آنها درخواست کمک نمایید

برای از منابع الزم آنها که  از این امرتا  هستندخود  آموزگاراندر تماس نزدیک با  منطقه،مدیران ما با پشتیبانی کارمندان 

  .باشند، اطمینان حاصل کنندبرخوردار ( TK-12ارائه آموزش از راه دور به دانش آموزان پایه پیش دبستانی تا دوازدهم )

 دا دسترسی مدارس ساختمانکالیفرنیا، به وزارت بهداشت  همچنان با رعایت دستورالعمل های بهداشت عمومی آموزگاران

 .ه و در صورت لزوم از پشتیبانی فنی، تجهیزات اداری و سایر منابع آموزشی بهره می گیرندشت

همچنان  . (EDL)یادگیری از راه دوربرنامه ی  هفته گذشته درزمان ابتدای شروعدر شما  و مشارکت همکاری تشکر از با

و کارمندان به همکاری با دانش  ، آموزگاران، مدیرانمنطقهتیم هدایتی ، ادامه خواهد داشتهفته های آینده  در EDL که

نظراتشان را  ،و پشتیبانی از خانواده ها آموزشنتایج  بهینه سازیو در مسیر ، ادامه خواهند دادن و خانواده هایشان آموزا

 دهند.جویا شده و روش آموزش را تغییر می 

 پشتیبانی فناوری و دسترسی به اینترنت

و اینترنت  ابزار/دستگاه هات به تا دانش آموزان در این مد  در تالشند  بطور شبانه روزی IUSD اط العاتوری و تیم فنا

موجود در خانه می  ، از هر ابزار الکترونیکی )تلفن همراه، کامپیوتر، تبلت،و غیره(یادآوری جهت د. داشته باشن دسترسی

ی افراد ( بهChromebookدادن کروم بوک )تحویل ، منطقه به کنید به فرصتهای آموزش از راه دور دسترسی پیدا یدتوان

 گرفتن ابزارهایتوجه داشته باشید، برای رعایت دستورالعمل های دوری اجتماعی، لطفا  ادامه خواهد داد.  از دارندنی که

را تکمیل  فرم دسترسی به فناوری، این قرار مالقاتوقت درخواست  برای  .نیاز دارند از قبل قرار مالقات وقتبه  فناوری

 خواهد گرفت.قرار  تاندر اختیارانتخاب مکان دریافت ابزار  ، گزینهفرم پس از تکمیل  کنید.

 پرسش برای ایمیل کنید.  helpdesk@iusd.org ، به این آدرسIUSDدرباره دستگاه ها و فناوری مرتبط با  پرسش برای

 .ما مراجعه کنید انیمرکز پشتیبدرباره دسترسی به اینترنت، از جمله گزینه های اینترنت رایگان و کم هزینه، لطفا به 

 جامعهموجود در وعده های غذایی و منابع 

 IUSD وعده غذایی بدون چربی به دانش آموزان 24,000خدمات تغذیه ما بیش از  بخش در طول هفته گذشته، کارکنان

صبحانه و ی  ارائه آوریل( به 3 -مارس  30ارائه دادند.  این منطقه در زمان بسته شدن مدارس به جز تعطیالت بهاری )

 .می دهد ، ادامههمان مکان ها و ساعات کاریهر دانش آموزی که به آنها احتیاج دارد، در  رایگان بهناهار 

چهارشنبه و جمعه در همان مکان ها و  در روزهای دوشنبه، خدمات تغذیهبخش ، 2020 ریلآپ 6 دوشنبه در روزشروع 

وعده   .ادامه می دهد که به آنها نیاز دارد، IUSD صبحانه و ناهار رایگان به هر دانش آموزبه ارائه ی  ساعات کنونی،

 داده ، وعده های غذاییهبود دوشنبه و سه شنبه روزهای برای شده در روز دوشنبه شامل وعده های غذایی داده های غذایی

روز جمعه در  و وعده های غذایی چهارشنبه و پنجشنبه بوده،روزهای شده در روز چهارشنبه شامل وعده های غذایی برای 

اصول فاصله  رعایت این تغییر برای کاهش سفرهای والدین و هماهنگی بهتر شیوه های ما با  د.نه می شوهمان روز داد

 .است گرفتهاجتماعی انجام 

https://iusd.org/article/mental-health-and-wellness-resources
https://iusd.org/article/mental-health-and-wellness-resources
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoD7NS2bgY_t64I_SZSM_3OVEQhqr9Rb9VxZEkeCpqBMV1yQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoD7NS2bgY_t64I_SZSM_3OVEQhqr9Rb9VxZEkeCpqBMV1yQ/viewform
https://support.iusd.org/hc/en-us/articles/360045108633
https://iusd.org/article/iusd-meals-and-links-resources-families
https://iusd.org/article/iusd-meals-and-links-resources-families
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IUSD ما کای جامعهبا شر ،Families Forward ،وعده های غذایی  برای تکمیل کردنIUSD  و کمک به خانواده ها

، ارتباط برقرار تمد   کمک های طوالنیدر یافت یا برای  /در طول تعطیالت بهاره و کمک های غذاییبرای دسترسی به 

، از جمله خدمات مسکن برای خانواده هایی که در نتیجه موجود در جامعهمنابع بیشتر و العاتبرای کسب اط   است.  نموده

19-COVID و  صفحهده ها با منابع حیاتی، این منطقه برای حفظ ارتباط خانوا  .ضربه بزنیدرا  اینجا، دچار بحران شده اند

 می کند. رسانیروزبمدام آنرا العات اط  

  هستیم مشتاقانه منتظر

 کامالرا  و خانواده های تاثیر این وضعیت خارق العاده بر دانش آموزان منطقه، و تیم رهبری و پرورش هیئت آموزشما 

در  . رسیده و از بازگشت دانش آموزانمان به مدارسشان استقبال کنیم یم تا این بحران به پایانک می کنیم.  مشتاقانه منتظردر

جهت یافتن پاسخ به پرسشهایی که می توانند بر روی دانش آموزان ما و هکرد برقرار ارتباط با شما به طور مرتب ،این میان

 ، از جمله کارنامه ها، پیش نیازهایکرد سسات آموزش عالی همکاری خواهیممناطق آموزشی و مو با سایر گذار باشند، تاثیر

 ر فعالیت های پایان سال.،و دیگفارغ التحصیلی

لب شما را تشویق می کنیم که به طور مداوم برای دریافت مطا دوباره از صبر و شکیبایی وحمایت بی نظیر شما سپاسگزاریم. 

بازدید نمایید.   19iusd.org/COVID تارنمایبروز رسانی شده، منابع، آگاهی های جدید، و پاسخ به پرسشهای متداول از 

د نوامی ت IUSDتیم  ت کهاسچنانچه فکر می کنید کاری  لطفاما از چالشهای متغییری که این شرایط بوجود می آورند آگاهیم، 

 .ما برسانیدالع اط   ، بهخدمت بهتر به شما انجام دهد ارائه برای

 ،با سپاس و احترام

 
 تری واکر، سرپرست مدارس 

 نپرورش اروایمنطقه آمورش و 
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