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 ،IUSDجامعه گرامی 

 

توسط فرماندار نیوسم و وزارت بهداشت  تازه صادر شدهدستورالعمل  (IUSDارواین )منطقه آموزش و پرورش اجرایی فوری، 

 همکاری  همزمان با و اجراء می کند. پیروی کرده را  California Department of Public Health (CDPH)عمومی کالیفرنیا 

، nters for Disease Control and PreventionCe (CDC)مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها به همکاری با ها انسآژاین با 

، سازمان آموزش و پرورش Orange County Health Care Agency (OCHCA) آژانس مراقبت های بهداشتی بخش اُورنج

-پایه پیش دبستانی و سایر مناطق آموزش و پرورش f Educationthe Orange County Department o (OCDE)بخش اُورنج 

است و منطقه همزمان با دریافت اّطالعات جدید و بروز به تغییر این یک وضعیت به سرعت در حال   ورنج ادامه می دهیم.اُ بخش 12

 .COVID-19 تارنمایآگاهی رسانی به جامعه ادامه خواهد داد، شامل 

 

توصیه ای برای بسته شدن مدارس هیچ مناطق آموزشی بخش اُورنج، در حال حاضر  K-12لطفا توجه داشته باشید، مانند همه مدارس 

باز ، CDPHدستورالعملهای  انجام تغییرات زیر، هماهنگ بابا  IUSD.  با اّطالعاتی که ما در حال حاضر داریم، مدارس وجود ندارد

  باقی خواهند ماند.

 

 پرداخت  های فتاده است.  )منطقه در حال بررسی گزینه های بازپرداخت هزینها اخیرلغوو/یا به ت مدارس کلیه سفرهای علمی

 (نمود.اّطالع رسانی خواهند به خانواده ها ، بدستشان برسدالعاتی در مورد بازپرداخت شده است؛ مدارس زمانی که اطّ 

  کلیه گردهمایی ها، جلسات، رویدادها، مجامع، روز بازدید از مدارس، نمایش ها، جشنواره ها و سایر فعالیت های کوچک و

 یا به تعویق می افتد. شدهبزرگ غیر ضروری لغو

 رویدادهای بزرگتر مانند مسابقات قهرمانی یا برگزار شوندون حضور تماشاگرمی توانند ی معمول بدشبقات ورزامس  .

 یا به تعویق می افتند  شدهنفر( لغو 250جلسات دعوتی )بیشتر از 

 برای دریافت اّطالعات در مورد .  ندنکرده ا تغییر قرنطینه-خودقرنطینه اجباری و  ی لعملهالطفا توجه داشته باشید دستورا

را مرور کرده و برای آگاهی های مربوط به  CDCدستورالعمل های رتی، دستورالعمل های فعلی و محدودیت های مساف

IUSD  19به تارنمایiusd.org/COVID .مراجعه کنید 

پایه پیش  و سایر مناطق مدارس IUSDمقامات بهداشت و درمان محلی و ایالتی به بر اساس توصیه کید كنم كه امن می خواهم مجددا ت

تا حد امکان برنامه معمول شان را حفظ كنند.  با این  مدارس می بایستومناسب است  ، باز نگهداشتن مدارسبخش اُورنج 12-دبستانی

 زمینه دوری از اجتماع، در حال حمایت از سالمت عمومی جامعه هستیم.ا برداشتن این گامهای مهم در اکنون ب، وجود

 

 IUSDمدارس در مورد رویدادها و فعالیت های به تعویق افتاده یا لغو شده با انجمن های مدارس خود ارتباط برقرار می کنند.  مدیران 

 ی بروز رساندهآگاهی ها لطفا برای دریافت  .به آگاهی رسانی به جامعه ادامه خواهد داد ،و بروز همزمان با دریافت اّطالعات جدید

 .بازدید نمایند 19iusd.org/COVID از صفحه، شده

 

 با سپاس از از پشتیبانی شما.

 خالصانه،

 
 تری واکر، سرپرست مدارس 

 آمورش و پرورش ارواینمنطقه 
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