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 ،أعزائي مجتمعات وزارة تعلیم اوكالند الموحدة
 

) ACPHDبشكل وثیق مع إدارة الصحة العامة في مقاطعة أالمیدا ( وفریق اإلدارة، فقد عملت أنا الكورونا التاجیةمع تزاید المخاوف بشأن فیروسات 
على اطالع دائم على أفضل التوصیات حول كیفیة إدارة األعمال المدرسیة خالل فترة عدم الیقین  إلبقائنا). ACOEومكتب مقاطعة أالمیدا للتعلیم (

 ھذه. لھذا السبب أبقینا مدارسنا مفتوحة حتى الیوم.
 

 5للطالب حتى یوم األحد  وزارة تعلیم اوكالند الموحدةز تنمیة الطفل داخل سیتم إغالق جمیع المدارس ومراك الیوم،مساًء  6:00اعتباًرا من الساعة 
 16 االثنین،نھایة عطلة الربیع. وھذا یعني أنھ لن تكون ھناك مدرسة یوم السبت غًدا ولن تكون ھناك تعلیمات منتظمة تبدأ یوم  معأبریل على األقل 

في العمل ویتقاضون  وزارة التعلیمم الشخصي سیكون محدوًدا. سیستمر جمیع موظفي مارس. ستظل مكاتب المقاطعات مفتوحة ولكن الوصول العا
ستحصل كل مدرسة على تنظیف  الفترة،على الرغم من أن المسؤولیات الدقیقة ومواقع مواقع العمل قد تختلف. خالل ھذه  الفترة،رواتبھم طوال ھذه 

ولكننا سوف نواصل تقییم  أبریل، 6 االثنین،نأمل أن نتمكن من استئناف التعلیم یوم  ورونا)،التاجي (كعمیق. بسبب الطبیعة المتطورة لوباء الفیروس 
 الظروف لتحدید أفضل وقت إلعادة فتح المدارس.

 

 كة،الشریالمدینة بما في ذلك العمدة لیبي شاف وشركائنا العمالیین والمنظمات  وقادة ACOEو ACPHDبعد الكثیر من المداوالت واالستشارات مع 
 صحتھم،قررت أن ھذا ھو الوقت المناسب إلغالق مدارسنا. سیسمح لجمیع الطالب وموظفي المدرسة والعائالت بالقیام بما یحتاجون إلیھ للحفاظ على 

یخبروننا أنھ ما لم یبقى األطفال في منازلھم بعیًدا  ACPHD. ھذا حل غیر كامل ألن خبراء (الكورونا) فیروسات التاجیةالوالمساعدة في منع انتشار 
 فإنھم ال یزالون معرضین لخطر التعرض المحتمل. اإلغالق،عن األشخاص اآلخرین طوال فترة 

 

دمات یؤثر إغالق المدارس بشكل كبیر على العدید من أسرنا الذین یعتمدون على المدارس لتوفیر مكان آمن ألطفالھم وطعامھم والعدید من الخ
لم یتم تصمیم  ذلك،حیث تستعد كل مدرسة لتوفیر المھام للطالب. ومع  التعلیم،األخرى. كانت مواقع المدارس وستستمر في صیاغة استمراریة خطط 

الثالثاء أو ھذا الجھد الستبدال قیمة التدریس في المدرسة بالمعلمین. سیتم نشر كل خطة مدرسیة على موقعنا. نتوقع أن یتم نشر جمیع الخطط یوم 
 األربعاء من األسبوع المقبل.

اثنتي عشرة مدرسة في جمیع أنحاء المدینة حیث سیتم تقدیم وجبات اإلفطار والغداء لطالبنا. سیتم في سیفتح قسم خدمات التغذیة لدینا  اإلغالق،خالل 
 أیام من الطعام الصطحابھا إلى المنزل.فتح المواقع المدرجة أدناه في األوقات التالیة وسیتمكن األطفال من الحصول على عدة 

 وجبات غداء لكل طالب) 3وجبات إفطار /  3(ظھرا  12الى الساعة  8االثنین: من الساعة  •
 (فطوران / غداءان لكل طالب)ظھرا  12الى الساعة  8من الساعة الخمیس:  •

 عاًما. 18الطعام متاح ألي طفل أقل من 

 الطعام إلى المنزل لألسبوع.یرجى إحضار كیس بقالة أو مبرد إلعادة 

 شمال غرب / غرب أوكالند: مدرسة سانكوفا االبتدائیة ، مدرسة ویست أوكالند المتوسطة ، وھوفر االبتدائیة •
 وسط أوكالند: مدرسة أوكالند الثانویة ، وغارفیلد االبتدائیة •
أكادیمیة الیف / یونایتد للنجاح ، أكادیمیة كولیسیوم اإلعدادیة ، مدرسة مادیسون بارك  شرق أوكالند: مدرسة بریت ھارت المتوسطة ، •

 العلیا ، مدرسة فریمونت الثانویة ، مدرسة كاسلمونت الثانویة ، مدرسة إلمھورست المتحدة المتوسطة

 

ونشكر كل أوكالند على صبرك ومثابرتك. سنكون على اتصال دائم من خالل البرید  عائالتنا،نحن نعلم أن ھذه الفترة ستكون صعبة للعدید من 
) فیما یتعلق بالظروف المتغیرة www.ousd.org/coronavirusاإللكتروني والمكالمات اآللیة ووسائل التواصل االجتماعي وموقعنا اإللكتروني (
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یرجى االعتناء  ذلك،وتوافر الطعام والتعلم. سنبذل قصارى جھدنا المطلق إلبقاء الجمیع على اطالع وأمان خالل ھذه األوقات العصیبة. في غضون 
 بنفسك وعائلتك ومجتمعنا.

 

 باحترام،

 

 د. كایال جونسون ترامیل

 المشرف


