جامعه گرامی ،IUSD
منطقه آموزش و پرورش ارواین ( )IUSDهمچنان از نزدیک تحوالت جدید مربوط به کروناویروس جدید  (COVID-19) 2019را
پیگیری کرده و درگیر برنامه ریزی و همکاری با آژانسهای خبره ومتخصص می باشد .لطفا چند لحظه از وقت خود را صرف
خواندن اطالعات بروز رسانده شده زیر نمایید:
همچنین  IUSDتارنمای  COVID-19را برقرار کرده که حاوی آخرین اخبار و اطالعات می باشد .برای دریافت اخبار بروز ،این
تارنما را مرتب بازدید نماید.
دستورالعملهای بروز شده  CDCدر مورد خود-قرنطینه ای
اخیرا ،مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها ) (CDCدستورالعملهای خود-قرنطینه را گسترش داده است ،بداینگونه که از

مسافرانی که از کشورهایی که دارای انتقال گسترده هستند (شامل چین ،ایران ،ایتالیا ،و کره جنوبی) باز می گردند در
خواست می شود که به مدت  14روز از زمانی که از مناطق آسیب دیده خارج شده اند در خانه مانده و خود را قرنطینه کنند.
برای آگاهیهای بیشتر از تارنمای cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html
بازدید نمایید.
بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت عمومی کالیفرنیا ) ،(CDPHافرادی که در تماس نزدیک با فردی که مبتال به

 COVID-19بوده نیز باید از آخرین روز تماس خود با بیمار به مدت  14روز از از مدرسه خارج و مستثی شوند.
 IUSD انتظار دارد دانش آموزان ،کارمندان و کسانی که از محوطه مدارس ما بازدید می کنند برای کمک به حفظ سالمت
عمومی و جلوگیری از شیوع ویروس از این دستورالعمل ها پیروی کنند .این شامل سفر در تعطیالت بهاره نیز می شود.
دانش آموزانی که این شرایط خود-قرنطینه ای شامل حالشان می شود ،می بایست با مدیر مدرسه خود تماس بگیرند و مدیر

بطور محرمانه و مشارکتی با خانواده ها برای ادامه آموزش در طول این روند همکاری خواهد کرد.
اقدامات و آمادگی IUSD


آژانس مراقبت های بهداشتی و درمانی اورنج کانتی ( )OCHCAبه جامعه اطالع داده است که خطر برای اورنج کانتی
همچنان کم می باشد .با این وجود ،از آنجا که آزمایشات پزشکی بصورت گسترده تری موجود می باشد و ممکن است موارد
افزایش یابند ،نیاز به آماده سازی مناطق مدارس ،شهرداری ها ،مشاغل و افراد می باشد.
از آخرین ارتباط من ،گروه رهبری منطقه و کارکنان مربوطه برای مناطق مدارس  K-12اورنج کانتی در کنفرانسهای
هفتگی با آژانس مراقبت های بهداشت اورنج کانتی شرکت کرده اند تا جدید و دقیق ترین دستورالعملهای مربوط به مدارس
را دریافت کنند.
 IUSDعالوه بر افزایش تعداد خدمه نظافتی ،ایستگاههای ضد عفونی کننده دست ،پوسترهای نحوه پیشگیری از بیماری و
یادآوری در مورد شستشوی مناسب/صحیح دست را در سراسر محوطه های مدارس افزایش داده است .با وجودیکه این
اقدامات از پیش در مدراس ما موجود بوده ،می خواهیم شیوه های خوب و مناسبی را که برای پیشگیری از  COVID-19و
سایر بیماریها مهم هستند،ترقیب ،تقویت و پشتیبانی کنیم.
برنامه ریزی  IUSDدر مقابله با  COVID-19شامل طیف گسترده ای از گزینه ها برای ارائه ی ایمن تدریس ،شامل
آموزش آنالین و/یا سایر آموزشهای از راه د ور می باشد.
 IUSDیک تارنمای منبع در مورد  COVID-19در آدرس  iusd.org/COVID19که حاوی اطالعات بروز ،پاسخ به
پرسشهای متداول و سایر آگاهیهای مهم می باشد ،راه اندازی نموده است.
برای پاسخ به پرسشها درباره  COVID-19و راهنمایی های پزشکی مرتبط؛ دستورالعمل های بهداشتی فدرال ،ایالت و
بخش؛ توصیه های سفر؛ غربالگری سالمت در بنادر ورودی ها به ایاالت متحده؛ قرنطینه ها و سایر پرسشهای مربوط به
سازمان های دولتی ،از تارنما های زیر بازدید نمایید:
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o

)Centers for Disease Control and Prevention (CDC
)Orange County Health Care Agency (OCHCA
)OCHCA COVID-19 Frequently Asked Questions (OCHCA
)California Department of Public Health (CDPH

o

همچنین  OCHCAدارای یک خط اطالع رسانی با اپراتورهای زنده است .با شماره 1-800-564-8448
تماس بگیرید.

سفرهای آموزشی و پرسش ها درباره بسته شدن مدارس


 IUSDهمچنان پیرو راهنمایی های  CDPHبرای گردهمایی های عمومی و رویدادهای جامعه است .در حال حاضر ،هیچ
توصیه ای از  CDPHبرای لغو فعالیت های مدرسه از جمله سفرهای آموزشی یا تعطیلی مدارس در منطقه ی ما وجود
ندارد.

ما در این مسیرهمه با هم هستیم
 دانش آموزان ،کارمندان و سایرافرادی که از محوطه ی مدارس و اماکن منطقه بازدید می کنند باید در موقع بیماری در خانه
بمانند و از کلیه دستورالعمل های آژانس های تخصصی پیروی کنند.
 همچنان به شستشوی مناسب دست و سایر تالش ها برای کاهش شیوع بیماری ،از جمله عطسه یا سرفه در دستمال کاغذی یا
آرنج/بازوی فوقانی ،شستشوی مکرر سطوح لمس شده ،و لمس نکردن چشم ،بینی و دهان با دست های شسته نشده ،ادامه
دهید .رهنمودهای بهداشتی .IUSD
 لطفا بدانید كه  IUSDاز نگرانی های والدین و اضطرابی که این وضعیت برای دانش آموزان و خانواده ها ایجاد نموده ،آگاه
است .منطقه به همکاری نزدیک با آژانس های متخصص ادامه خواهد داد و همزمان با تغییرات ،اطالعات دقیق و بروز را
در اختیار جامعه مان قرار خواهد داد .
 من تقاضا دارم كه جامعه به نوبه خود ،به وظیفه ی خود جهت ارزیابی وسنجش صحت اطالعاتی كه در رسانه های
اجتماعی یا جامعه می شنود ،عمل کند .برای ما مهم است که دانش را منتشر کنیم ،نه شایعات .اگر پرسشی دارید ،لطفا ابتدا
با مدیر مدرسه خود تماس بگیرید.
 به والدین/سرپرستان توصیه می شود برای دریافت آخرین اخبار و آگاهی ها ،از جمله پاسخ به پرسشهای متداول ،از
صفحه  iusd.org/COVID19بازدید نمایند .این صفحه توسط منطقه همزمان با دریافت اطالعات جدید و تاییید شده از
طرف آژانس های خبره بروز رسانی می شود
با همکاری مشترک ،می توانیم آگاهی رسانی درست و از پخش اطالعات دقیق پشتیبانی کرده و از سالمت عمومی جامعه خود
محافظت کنیم .از همکاری و پشتیبانی شما سپاسگزارم.
خالصانه،

تری واکر ،سرپرست مدارس
منطقه آمورش و پرورش ارواین
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 IUSDارائه دهنده باالترین کیفیت آموزشی که می توانیم تصور کنیم.
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