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،IUSD جامعه گرامی 

 2019 جدید همزمان با نظارت نزدیک بر شرایط کروناویروس  IUSDالع رسانی دقیق و بروز پزشکی به جامعه،جهت اط  

(COVID-19) ،فوریه، مراکز کنترل و  25لع هستید، روز .  همانگونه که مط  انسهای خبره ومتخصص همکاری می کندبا آژ

در  گونه که ینبد ،تغییر لحن ارتباطات قبلی بود جلسه توجیهی اظهاراتی را بیان نمود که نشانگر در یک (CDC)پیشگیری بیماریها 

در صورت  COVID-19درخواست آمادگِی برای مواجه شدن با  از افراد، جوامع، دولت ها، مشاغل و مدارس ایاالت متحده آمریکا

اعالم نمود.   COVID-19در پاسخ به این درخواست، بخش اورنج کانتی عصر دیروز، شرایط اظطراری   افزایش موارد نمود.

وجود ندارد، اما هدف آنها بخش اورنج کانتی در  روسیاز كروناو یمورد چیاظهار داشتند كه اگرچه در حال حاضر هبخش مقامات 

 بخش می باشد. ایناز دكنندگانیهمه ساكنان و بازد یمنابع موجود و آماده ساز نیمات

 دنمی باش برقرار سابق دستورالعملهای بهداشتی به قوت

 (OCHCA) یاورنج کانت یبهداشت یآژانس مراقبت هاد، نتحوالت جدید باعث نگرانی برخی از افراد جامعه ما شو ممکن استگرچه 

Care AgencyOrange County Health    نیز  فوریه 2نامه زیر که در  دستور العملهایالع دادند که به مدارس بخش اورنج اط

 .نکرده اند یمنتشر شده اند، تغییر

 روز گذشته از ایالت هوبی چین به ایاالت متحده آمریکا سفر کرده اند، در قرنطینه اجباری قرار  14 طی مسافرانی که در

 گیرند. میو توسط مقامات بهداشت عمومی تحت نظر قرار  گرفته

 سفر کرده اند با غربالگری شدیدتری مواجه شده و جهت اطمینان   مسافرانی که از دیگر ایاالت چین به ایاالت متحده آمریکا

 .روزه قرار می گیرند 14قرنطینه ای -از سالمت جامعه آنها در خود

 OCHCA تحت قرنطینه ی اجباری هستند از مدرسه مستثی  روز از آخرین تماس خود 14به مدت  دانش آموزانی را که

با خطر ابتالی باال به مدراس نروند با مناطق آموزشی بخش اورنج کانتی،  انِ و برای اطمینان از اینکه دانش آموزکرده 

 کالجهای محلی و دانشگاه ها ارتباط برقرار میکند.

 کنید. اینجا کلیکفوریه فرستادم  2جهت خواندن متن کامل نامه ای که من در تاریخ 

 مسافرت در تعطیالت بهاره
های باال  پیروی از دستورالعملبه چین یا ایالت هوبی سفر کنند، آنها مشمول در تعطیالت بهاره  جهت یادآوری، چنانچه خانواده ها

در   COVID-19کشورهایی که بدلیل لیست ند.  برای دسترسی بهشوند می شووهرگونه دستورالعمل جدیدی که ممکن است اعمال 

صورت سفر به  در ماز شما تقاضا داری  بازدید نمایید. travel.state.gov لیست توصیه های سفرنکردن قرار گرفته اند، از تارنمای

 .دیکن یرویجامعه پ یمنیاز سالمت و ا تیحما رایمربوط ب یاز همه دستورالعمل ها دهید بیهر کشور آس

 

 دانش آموزان تازه ثبت نام شده
ها را که به زبانهای اسپانیایی، چینی، کره ای،  دستورالعملدانش آموزانی که تازه ثبت نام می شوند  ی خانواده به IUSD مدارس

 کنید. اینجا کلیکعربی، ژاپنی و فارسی ترجمه شده اند، می دهند.  برای دسترسی به این ترجمه ها 

مسافرینی که از مرزهای ژانویه، مسئولین فدرال و ایالتی  31شت و خدمات انسانی صادر شده در روز مان بهدابر اساس بیانه ساز

نمی تواند و توانایی نظارت بر مسافرت دانش آموزان و خانواده های آنها  IUSDآمریکا وارد می شوند را نظارت و بررسی می کنند.  

آژانس  یسفر کرده اند ، ما دستورالعمل ها دهید بیما از مناطق آس منطقهثبت نام شده در  ش آموزانکه دان میاگر آگاه شورا ندارد.  

 .میکن یم نمان همکاریآموزا از دانش تیحما برایدلسوزانه  ومحرمانه بصورت و  دادهرا به خانواده ها ارائه خبره  یبهداشت یها

 

این شامل در  نمی تواند در خواست فرم های شناسایی مربوط به وضعیت مهاجرت نماید.  IUSD ،قوانین ایالتی با این وجود، بر اساس

 می شود. مسافرتیخواست گذر نامه ها و بررسی موقعیت 

http://www.ochealthinfo.com/
http://www.ochealthinfo.com/
https://iusd.org/sites/default/files/files/District/1GeneralDocs/farsi-iusd_faq_coronavirus_2.2.20.pdf
https://drive.google.com/file/d/1K-Gma5DxX5U0rksYHXb5MQ9e_9Yw2g1c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-Gma5DxX5U0rksYHXb5MQ9e_9Yw2g1c/view?usp=sharing
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/AJaYIpeTqQspQpAh9rnRjA~~/AAAAAQA~/RgRgOUj-P0QbaHR0cDovL3d3dy50cmF2ZWwuc3RhdGUuZ292VwdzY2hvb2xtQgoAAH4VWF6kayxYUhNBbm5pZUJyb3duQGl1c2Qub3JnWAQAAAAB
https://iusd.org/article/message-supt-walker-coronavirus-update-and-spring-break-travel
https://iusd.org/article/message-supt-walker-coronavirus-update-and-spring-break-travel
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 میکند، و ما انتظار دار یم یرویخبره پ یآژانسها ییهمانطور که در باال ذکر شد، از راهنما IUSD، یاز بهداشت عموم تیحما یبرا

، کار و اشتهدحضور  مدارس که در یکسان تیو امن یاز سالمت نانیتالش جامعه به اطم نیا  کار را انجام دهد. نیا زیکه جامعه ما ن

 .کمک می نماید کنند یم دیبازد

 

 IUSDآمادگی 
ه سرمایه گذاری نمود زشیوی آممحوطه هامنطقه ومیلیون دالر برای حفاظت و امنیت  14نزدیک به   IUSDطی پنج سال گذشته،

.  به عنوان بخشی از این تعهد می باشد مدیریت بحرانشرایط اظطراری و برنامه ریزی  یارویی باواین شامل آمادگی برای راست، که 

در مواقع زلزله، آتش  چگونه آغاز شده است می باشد، که 2019ی که از سال یبرنامه ریزدر مرحله ارزیابی  IUSDبه ایمنی، 

 آموزش و اداره مدارس باشد. قادر به ادامه یگر بالیای انسانی یا طبیعیو دگسترده پزشکی ایط اظطراری سوزی، شر

 

در صورت تواند  یاست که م نآموزا به دانش ایمن یخدمت رسان یها برا نهیاز گز یگسترده ا فیط شاملما  یزیبرنامه ر یتالش ها

 نیبه تدوخود  یعاد یآمادگ یاز تالشها یبه عنوان بخش IUSD  باشد. نیآنال ای /و یبیترک یریادگیشامل بروز شرایط اظطراری 

عات الیافت خواهند نمود.  جهت کست اط  دررا  COVID-19مربوط به  دیهرگونه تحول جد نما نبرنامه ها ادامه خواهد داد و کارکنا

 مراجعه نمایید. iusd.org/safety  به تارنمای IUSD بیشتر در مورد منابع ایمنی و سرمایه گذاری

 

 انش آموزان می توانند انجام دهندکارهایی که والدین و د

IUSD  ارتباط خود با دانش آموزان و خانواده هایشان در مورد اهمیت موارد زیر ادامه خواهد داد: به 

  پیروی از کلیه دستورالعملهای آژانس مراقبتهای بهداشتی وs health guidelines for students’IUSD 

 بیمار هستند. گهداشتن کودکان در منزل وقتین 

 رنج خود )"سرفه خون آشام"( فه کردن در گودی آپوشاندن دهان وبینی خود در هنگام عطسه یا سرفه با دستمال کاغذی یا سر

 آموزش این عادتها به کودکان خود.و 

  شستن مداوم دستها 

   کیک اینجاالعات بیشتر در مورد عادات سالم با دسترسی به اط. 

  العات و بروز رسانیاط  
جدید، ما همزمان با دریافت آگاهی های   ، منطقه متعهد به آگاه کردن جامعه می باشد.اعالم شد مندر دو نامه قبلی  همانطورکه قبال هم

 جامعه مان ادامه می دهیم. الع رسانی به موقعبه اط  

 

 می توانیم از سالمت و رفاه دانش آموزانمان حمایت کنیم.همکاری مداوم،  از حمایت شما.  با ادامه با سپاس

 

 ,خالصانه،

 
 تری واکر، سرپرست مدارس 

 منطقه آمورش و پرورش ارواین
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IUSD   .ارائه دهنده باالترین کیفیت آموزشی که می توانیم تصور کنیم 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/-Y6TSRSQ6zIga7R8bt0Qhw~~/AAAAAQA~/RgRgOUj-P0QaaHR0cDovL3d3dy5pdXNkLm9yZy9zYWZldHlXB3NjaG9vbG1CCgAAfhVYXqRrLFhSE0FubmllQnJvd25AaXVzZC5vcmdYBAAAAAE~
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html

