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اب�ث الحكوم�ة  � ي عائالت مدارس إل�ي
 أعزائئ

 
اب�ث العامة التخاذ قرار �شأن مىت وك�ف يتم إعادة فتح   � � وضعتها مدارس إل�ي � توجيهيتني مدارسها تتجاوز الحد األدئ� من التوقعاتأول قاعدتني  

ي المقام األول لمجتمعنا التعل��ي وتوف�ي تعل�م عا�ي الجودة  
لطالبنا لوضع الصحة والسالمة ��  

 
ي ذلك الوقت 

اب�ث العامة أبوابها مؤخرا� أمام التعلم الشخ�ي ألول مرة لعدد محدود من الطالب ع� أساس المقاي�س �� �  فتحت مدارس إل�ي
ي  و�رشادا

� اللذين انكم فيهما االفتتاح �� ي األسبوعني
ي حاالت ف   9ت من مسؤو�ي الصحة. ��

، أظهرت تلك المقاي�س ز�ادة ��عة �� وس نوفم�ب �ي  
داخل المجتمع األ��ب وخارجه  كورونا   

 
، ستعمل منطقة المدرسة عن بعد ابتداًء من الغد،   � � المحليني � الصحيني د�سم�ب ثم   4حىت الجمعة    2020  نوفم�ب   24و�التشاور مع المسؤولني  

  � ا من يوم االثنني ي متداخل إ� أجل غ�ي مس� بدء� اب�ث إ� جدول زمى� � ي إل�ي
. سيبدأ 2020د�سم�ب    7ينتقل أعضاء ف��ق المدارس العامة ��  

ا من الغد   ي األسب�ع اعتبار�
ي المنطقة العمل عن بعد خمسة أ�ام ��

نا لتقل�ل عدد األشخاص نوفم�ب كجزء من جهود   24أعضاء ف��ق التدر�س ��  
ي المقام األول لمجتمعنا التعل��ي 

ي مدرستنا ، ومرة أخرى ، تجاوز الحد األدئ� من التوقعات لوضع الصحة والسالمة ��
 داخل مبائ�

 
ي ا 

ا عا�ي الجودة بينما كان الطالب �� ي الطالب تعل�م�
ي المنطقة الق�ام بعمل ممتاز لضمان تل�ت

ل للتعل�م وقد واصل أعضاء ف��ق التدر�س �� � لم��  
ي النمو والتعلم. ونحن 2021- 2020عن بعد خالل العام الدرا�ي  

. أنتم، عائالتنا، تقومون بعمل هائل مع التأ�د من أن أطفالك �ستمرون ��  
ي �جلبها ال�  ا�ة الق��ة ستظل تحقق نتائج إ�جاب�ة ونحن نغ�ي مسارنا للتك�ف مع الظروف المستمرة الىت �اء ع� ثقة تامة بأن هذە ال�ث  

 
وسات  ي حاالت الف�ي

وس مسؤول�ة �جب أن نتحملها جماع�ا كمجتمع. ارتفاع ��ــــع �� ة �جعل اتخاذ هذە اإلجراءات   كورونا  إن إبطاء انتشار الف�ي األخ�ي  
ا اتخاذ إ  ا  االستباق�ة أ��� أهم�ة. وكفردين، �مكننا أ�ض� ا قدر اإلمكان. أشجعكم جراءات �مكن أن تقدم ال�ث�ي لمساعدة مجتمعنا ع� البقاء آمن� وصح��  

� و�صحة ج�دة من خالل اتباع التداب�ي   ا ع� البقاء آمنني ي ذلك ارتداء أغط�ة الوجه، والحفاظ ع� مسافة  جم�ع�
أقدام   6الصح�ة الحال�ة الموجهة، بما ��  

ا  لك، وتجنب التجمعات عندما �كون ذلك ممكن� �  من األشخاص خارج م��
 

كم ودعمكم ونح  �  نأمل ل�م جم�عا أن ت ن نعمل معا خالل هذە األوقات الصعبة.  شكرا ل�م ع� ص�ب و�صحة ج�دة بقوا آمنني  
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