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 ضربه بزنید. اینجا این نامه نسخه منطبق با تلفن همراه به برای دسترسی

 ،IUSD گرامیجامعه 

 19-کویید یبحران سالمت لیرا به دل مدارس ،نیاروا منطقه سازمان آموزش و و پرورش ،در چنین روزی شیهفته پ دو

(COVID-19) قدردانی عمیقی نسبت پدر، کیو  یمرب کی، من به عنوان سرپرست شما  عموم مردم بست. یبه رو

 یمنف درستی و یافتن ازیافتن ایراد بیش  که یدر زمان  .دارم ،است بوجود آوردهجامعه ما  یبرااین بحران که  ییچالش هابه

 انتخاب آگاهانه  با  ما نآموزا بوده ام که کارکنان، خانواده ها و دانش، من شاهد می باشد آسان ،اندیشیاز مثبت  اندیشی بیش

 رو شده اند. در روچالش ها  نیا با شجاعت، تحمل، سازگاری، لطف، دلسوزی و امید

 یبرال کاربطور شبانه روزی مشغوو کارمندان ما  نرااآموزگ، "دیجد عادی"حالت  نیما در اهمزمان با قرار گرفتن 

ارائه و  ما ،رسامد ساختمان هایاز بسته شدن پس چند روز ظرف فقط   .می باشند اده هاوزان و خانواز دانش آم یبانیپشت

 شیب IUSD یا هیخدمات تغذبخش ، در دو هفته گذشته  .میاندرس انیبه پارا  IUSD از راه دور اظطراری آموزشاجرای 

خانواده   .ندکرده ا عیرا توز کروم بوک 4,000از  شیما ب فنی میت ، وهمچنینداده آموزان به دانش ییوعده غذا 52,000از 

 آموزش بتوانیم سابقه یب موقعیت نیکنند تا در ا یم یهمکار و مدارسآغوش باز به استقبال آمده و با آموزگاران ما با  یها

 .میدانش آموزان فراهم کن یمداوم را برا وپرورش

 ریتقد جامعه خوداز  پیام کوتاه تصویریوظیفه خود دانستم که با یک ، می کنیمهمگام با هم به سوی جلو حرکت که  همچنان

 .کنم قدردانیو 

هرگز این کند و  یتر م یما را قو منطقه آموزش و پرورش است که IUSD " درUS"کلمه معتقد بوده ام که  شهیهم من

خدمت  چگونگی  و به طور مستمر  متعهدیمبا شما  یبه همکار ما نبوده است.  صادق دو هفته گذشته اینه زاندامصداق به 

  خود را بهبود می بخشیم. دانش آموز 36,000از  شیبه ب گزاری

عات لطفا برای در یافت اّطال . دیلذت ببر هبهار التیکه از تعط آرزومندیم، و کارمندان IUSD یآموزش ئتیطرف ه از

 .ادامه دهید 19iusd.org/COVIDبه بازدید از تارنمای  و پاسخ به پرسشهای متداول، شدهرسانده روز جدید و ب

 سپاسگزاریم.مستمر شما  و مشارکت تیحما از

 

 خالصانه،

 
 تری واکر، 

 منطقه آموزش و پرورش ارواین سرپرست مدارس
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