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 الى عائالت طالب المدرسة المجتمعية بمقاطعة مونرو: 

  ووزارة مونرو  مقاطعة  في الصحة  وزارة مع مباشر  اتصال على نحن. القصوى أولويتنا هو وموظف   طالب كل  وأمن  سالمة  أن  العلم يرجى

 تعزيز األمراض ووزارة التعليم  يعمالن على تذكيرنا بأهمية على السيطرة كورونا. مراكز  فيروس  بشأن لنا االرشادات  يقدمان التعليم اللذان

والموظفين.  طالبنا  قبل من  الجيدة الشخصية النظافة ممارسات  

 لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على صفحة   وزارة التعليم  والية انديانا  (Indiana Department of Education) و صفحة

.(Centers for Disease Control)   مراكز السيطرة على األمراض 

األمراض باآلتي:   على  السيطرة ومراكز التعليم وزارة توصي للتذكير،  

تعطس  أو  أو تسعل  أن تتمخط  وبعد األكل؛ وقبل الحمام؛ إلى الذهاب  بعد خاصة  األقل، على ثانية 20 لمدة والصابون بالماء مرارا  يديك * غسل  

الكحول.  من األقل  على٪ 60 على  يحتوي والذي الكحول  على المحتوى  اليدين معقّم استخدام  يمكنك والماء، الصابون سهولة توفر  عدم  حالة في *   

والف.   واالنف العينين لمس  * تجنب    

المرضى مع  االتصال المباشر * تجنب   

مريضا  تكون عندما المنزل  في  الرجاء البقاء*    

المهمالت  سلة  في  برميه قم  ثم  ، بمنديل العطس  أو  السعال  بتغطية * قم   

بمنشفة.  المسح أو المنزليبخاخ النظافة  باستخدام متكرر  بشكل لمسها تم التي  واألسطح  األشياء وتطهير بتنظيف  قم*     

يلي:  ما مالحظة  يرجى  

والحافالت  والمرافق   الفصول في  واآلمن العميق التنظيف ممارسات  * سنواصل •  

لغسل اليدين. يرجى االطالع على    “SNAP”  االبتدائية على غسل اليدين باستخدام برنامج مستوى المدارس  متواصل على تشديد * هناك  

 الرابط هن ا. 

 التعليم مونرو، ووزارة  مقاطعة في الصحة  وقسم  األطباء، إرشادات  سوف نتبع. أسرهم مع كانوا فى حالة سفر الذين الطالب مع  سنتواصل* 

العمل.   مسار لتحديد  

 * سنتبع التوجيهات المقدمة من  وزارة الصحة  في  مقاطعة مونرو  ووزارة التعليم في  إنديانا والتي قد  تشمل   إغالق منشأة  / مرافق. 

الدواء.  إلعادة   للتخطيط المدارس  في  األدوية طالب يتلقون لديها التي  األسر مع  سنعمل  محتمل، إلغالق   استعدادًا*   

ممتد.  إغالق لدينا كان إذا للطالب  الغذاء  خيارات توفير  إمكانية على األمريكية الزراعة  وزارة مع نعمل  نحن*   

الى الخارج.  للسفر لديها خطط التي المدارس  المجموعات في مع نعمل  * نحن  

https://www.doe.in.gov/sites/default/files/news/february-28-coronavirus-memo.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://www.doe.in.gov/sites/default/files/news/february-28-coronavirus-memo.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html
https://www.itsasnap.org/Resources/Handwashing-Facts
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  إرسال سيتم  الخطة، هذه تنفيذ إلى  حاجتنا حالة   في.  للطالب  التعليمي برنامجنا لمواصلة  المدرسة المجتمعية بمقاطعة مونرو وضعت خطة

طفلك أو أطفالك.  مدارس  ومعلمي  مديري قبل   من محددة معلومات  

الطوارئ  حاالت  في  التعلم خطة  

( ممتد  ي مدرس إلغالق ) 

  يقوم سوف  ، مونرو  مقاطعة  في  الصحة ووزارة  التعليم وزارة إرشادات  بسبب ممتد تعّرض المدرسة المجتمعية بمقاطعة مونرو الغالق  حالة  في

الطالب.  صف  على حسب األساليب من متنوعة مجموعة  خالل من التعليم بتقديم لدينا المعلمون  

  ووفقًا.  بتطويرها المعلم قام  دروس  مع  المنزل الى تعليمية رزمة أوراق أنشطة  بإرسال  الفصول  معلمو  سيقوم الصف الثاني: -صف رياض األطفال 

  إذا المدرسة  من المطبوعة واستالم االوراق  اإللكتروني  التسليم طريق عن التعليمية هذه رزمة األوراق تجديد سيتم المدرسة،  إغالق فترة  لطول

ً  الدروس  الذين يرغبون فى أن يحضر ابنهم االي باد الخاص به من المدرسة الى المنزل الكمال واألمهات   اآلباء. األمر  لزم عبر صفحة   إلكترونيا

( متوقعة  غير لفترة المدرسة  إغالق حالة وهذا في ) مارس  9 الموافق  االثنين يوم  في موعد ال يتعدى أطفالهم معلم الكانفاس، يمكنهم إخطار   

التعلم الخاص بالمدرسة المجتمعية بمقاطعة مونرو،   إدارة  نظام خالل من والدروس  التعليم بتقديم الفصول مدرسو سيقوم السادس: -الصف الثالث 

حساب   إلى  الدخول تسجيل طريق عن التعليمية المواد إلى الصف الثالث الى السادس الوصول  في  الطالب  لجميع على صفحة الكانفاس. يمكن

خالل وظيفة الرسائل   من  الطالب مع والتفاعل   األسئلة على لإلجابة  العادية الدراسة  ساعات خالل  متاحين المعلمون كانفاس الخاص بهم. سيكون

 الموجود على الكانفاس.  

  خالل موجودون  المعلمون  المجدولة عبر الكانفاس. سيكون الفصول لجميع  المعلم  بقيادة الدروس الطالب  يتلقى  سوف الثاني عشر: -الصف السابع 

خالل وظيفة الرسائل الموجود على الكانفاس.  من الطالب  مع والتفاعل  األسئلة  على لإلجابة  العادية  الدراسة  ساعات   

  التعلم نظم التعلم، واألنشطة الموجودة على الكانفاس، ورزمة أوراق  خالل  من الخاصة  االحتياجات   ذوي  للطالب متخصص  دعم توفير سيتم

.(ULS) بهم الخاصة  متميزةال  

حسب الحوجة.  مترجمة،  تعليمية بمواد غير اإلنجليزية، األم  لغتهم الطالب، الذين تزويد سيتم  ذلك، إلى  باإلضافة    

مارس، وهذا ينطبق على طالب الصف الثالث الى   4 األربعاء يوم  المنازل في الطالب معهم إلى  أجهزة كل نرسل سوف  االحتمال، لهذا استعدادًا

.  بالمنزل والتدريب على االتصال باالنترنت في  وصيانتها  باالجهزة العناية  على تدريب  بمثابة المنزل إلى األجهزة إرسال سيكون. الصف السادس

مارس.  5 الخميس الي،الت  اليوم  في  المدرسة  إلى جهازه  طفلك  أن يعيد من التأكد يرجى  

 

والموظفين الطالب  سالمة  على  للحفاظ المستمرة لجهودنا دعمكم نقدر  
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