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المدارس  على المشرف  
   

 
  ینایر 25 ,2021

 
إلیزابیث مدارس  مجتمع أعزائي  

 
ً  تكونوا أن آمل 2021-2020 الدراسي العام خالل مدارسنا فتح بإعادة بتفاؤل الجدید العام ندخل ونحن جیدة صحة في جمیعا  

 
األول المقام في والسالمة الصحة لوضع التوقعات  من األدنى الحد تجاوز خالل من بأمان المدارس فتح إلعادة الكبیرة بالمسؤولیة یُقابل تفاؤلنا إن  

13.0 ٪ ھو جیرسي نیو لشمال كورونا لفیروس الحالیة اإلیجابیة معدل فإن جیرسي، نیو والیة لموقع وفقا .التعلیمي مجتمعنا  أعضاء لجمیع   
بمقاییسنا یتعلق فیما اإلیجابیة لمعدل المتوقع واالتجاه الحالیة اإلیجابیة معدالت إلى وبالنظر .٪13.6 ھو نیوجیرسي في اإلجمالیة اإلیجابیة ومعدل  
2021 أبریل 12 إلى العامة إلیزابیث مدارس في بعد عن التعلیم تمدید یتم بأمان، المدارس فتح إلعادة  

 
الجدید العام  من وبدءا .الشخصي التعلم إلى والعودة مدارسنا إلى للعودة طریقنا یرشدان سوف وھائال، أوالً  التعلیمي، مجتمعنا ورفاھیة سالمة إن  

سوف الثالثة المرحلة إلى التقدم فإن المطاف، نھایة وفي .حدث الذي منطقتنا في اإلصابة حاالت معدل ارتفاع توقعنا األعیاد، عطلة من والعودة  
إلى كبیرة بسرعة االنتقال یؤدي أن المحتمل ومن .الدراسیة الفصول وبیئات مدارسنا  مباني في والموظفین الطالب من  بكثیر أكبر أعدادًا یدخل  

التنافر استمرار جانب إلى المقبلة، األسابیع وفي اآلن التطعیمات في التوسع یعمل أن نأمل ذلك،  ومع .السالمة  مخاطر إلى الثالثة المرحلة  
مدرستنا  مباني  إلى الحتمیة عودتنا من  وتقریبنا اإلیجابیة، معدل وخفض مجتمعنا،  حمایة زیادة على الصحیة، النظافة وممارسات االجتماعي  

 
التوجیھیة المبادئ مراعاة مع الصلة ذات المقاییس جمیع ورصد الصحیین المھنیین مع التشاور للتعلیم إلیزابیث ومجلس المقاطعة وستواصل  

حین وفي .نیوجیرسي في التعلیم ووزارة نیوجیرسي، في الصحة ووزارة منھا،  والوقایة األمراض على السیطرة بمركز الخاصة والبروتوكوالت  
مرة التعلیمي لمجتمعنا أبوابنا فتح إعادة في نأمل نزال ال فإننا ومدروسة، تدریجیة عملیة تكون أن متوقعة تزال ال "الطبیعي الوضع" إلى  عودتنا أن  

المقبلین  الشھرین خالل تقدمنا مع  وتقدمنا خططنا على نطلعكم سوف .أبریل في أخرى  
 

كما . للغایة الصعب الوقت ھذا طوال النجاح على التعلیمي ومجتمع إلیزابیث في العامة مدارسنا طالب مساعدة من تبذلونھ ما كل على لكم شكرا  
المسبوقة  وغیر الصعبة األوقات ھذه خالل ومرونتكم وصبركم دعمكم أقدر  

 
اخالص مع ,   
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