برای دسترسی به نسخه منطبق با تلفن همراه این نامه اینجا ضربه بزنید.
جامعه گرامی ،IUSD
دو هفته پیش در چنین روزی ،سازمان آموزش و و پرورش منطقه ارواین ،مدارس را به دلیل بحران سالمتی کویید19-
( )COVID-19به روی عموم مردم بست .من به عنوان سرپرست شما ،یک مربی و یک پدر،قدردانی عمیقی نسبت
بهچالش هایی که این بحران برای جامعه ما بوجود آورده است ،دارم .در زمانی که یافتن ایراد بیش از یافتن درستی و منفی
اندیشی بیش از مثبت اندیشی ،آسان می باشد ،من شاهد بوده ام که کارکنان ،خانواده ها و دانش آموزان ما با انتخاب آگاهانه
شجاعت ،تحمل ،سازگاری ،لطف ،دلسوزی و امید با این چالش ها رو در رو شده اند.
همزمان با قرار گرفتن ما در این "حالت عادی جدید" ،آموزگاران و کارمندان ما بطور شبانه روزی مشغول کاربرای
پشتیبانی از دانش آموزان و خانواده ها می باشند .ظرف فقط چند روز پس از بسته شدن ساختمان های مدارس ،ما ارائه و
اجرای آموزش اظطراری از راه دور  IUSDرا به پایان رساندیم .در دو هفته گذشته ،بخش خدمات تغذیه ای  IUSDبیش
از  52,000وعده غذایی به دانش آموزان داده ،وهمچنین تیم فنی ما بیش از  4,000کروم بوک را توزیع کرده اند .خانواده
های ما با آغوش باز به استقبال آمده و با آموزگاران و مدارس همکاری می کنند تا در این موقعیت بی سابقه بتوانیم آموزش
وپرورش مداوم را برای دانش آموزان فراهم کنیم.
همچنان که همگام با هم به سوی جلو حرکت می کنیم ،وظیفه خود دانستم که با یک پیام کوتاه تصویری از جامعه خود تقدیر
و قدردانی کنم.
من همیشه معتقد بوده ام که کلمه " "USدر  IUSDاست که منطقه آموزش و پرورش ما را قوی تر می کند و هرگز این
مصداق به اندازه این دو هفته گذشته صادق نبوده است .ما به همکاری با شما متعهدیم و به طور مستمر چگونگی خدمت
گزاری به بیش از  36,000دانش آموز خود را بهبود می بخشیم.
از طرف هیئت آموزشی  IUSDو کارمندان ،آرزومندیم که از تعطیالت بهاره لذت ببرید .لطفا برای در یافت ا ّ
طالعات
جدید و بروز رسانده شده و پاسخ به پرسشهای متداول ،به بازدید از تارنمای  iusd.org/COVID19ادامه دهید.
از حمایت و مشارکت مستمر شما سپاسگزاریم.

خالصانه،

تری واکر،
سرپرست مدارس منطقه آموزش و پرورش ارواین

Farsi

With Gratitude and Respect
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