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لتعليمية, اعزائنا عائالت ادارة بودر ا   

ي جميع انحاء البالد. تتجه بيانحليا م  19  –حن نولي اهتماما وثيقا للتطورات المتعلقة بكوفيد ن
خاطر ات م , و كذلك ف 

ي لو 
ي مقاطعة الريمر, كما يظهر ف 

ي االتجاه الخاطئ ف 
                                              . وزارة الصحةحة معلومات المجتمع ف 

ي اغعن 86, مقارنة ب  000001حالة لكل   300يوما اكبر من  14دة , تجاوز معدل الحاالت لمالثني   ليلة ا
سطس  دما اعلنا ف 

 عن التحول ال التعلم عن بعد.  

نا عىل الحفاظ عىل بيئة امنة و توفب  استمرارية التعلم لجميع  غطا عىل قدرتتمع ضتشكل االثار المتتالية النتشار المج

لظروف المتعلقة ن هذه الم تتحس ص التعلم المباشر اذا  ون العائالت مستعدة الننا قد تضطر ال تقليتك جب ان الطالب. ي

ع.  بالمجمت  

مقاطعة الريمر و ادارة بودر التعليمية  مراقبة بيانات   

ي مقاطعة الريمر ور مع مسؤولي وزارة الصحو ادارة بودر التعليمية التشايواصل موظف
ي  و اس                 ة و البيئة ف 

تمروا ف 

ي المرحلة  تا 
قون بشان الظروف الحالية لمقاطعتنا. انهم قلج. كما دو من التعلم المذ 3كيد خططنا للعمل ف   

في   19 –سرعة انتشار كوفيد طة لالنتقال الى التعلم عن بعد, نظرا لسنصدر خ, فاذا استمرت االمور على ما هي عليه

يكونون في عندما  – و نفسيا اجتماعيا  –ء الطالب افضل  تمعنا. ليس هذا هو االتجاه الذي نريد ان نسير فيه الن ادامج

 المدرسة.  

ي مقاطعة الريمر عن بت, ابلغت ادارة الصحة و البي يوم الس 
 الحاالت  جديدة, ارتفاعا من اجمالي  19 – كوفيد حالة    192ئة ف 

ي ادارة 
ي مقاالصحة و البيئة   السابقة ف 

, سجلت ادارة   2اكتوبر و   5. بي    سبوعي   حاله قبل ا  90غ  طعة الريمر البالف  نوفمبر

طالب )وهذا ال يشمل بيانات   27000موظف و    3000بي   ما يقرب من   19 –الة اصابة بكوفيد ح 61بودر التعليمية 

ادارة بودر  ومات المدارس و معلوضع من المعلومات عىل صفحة الموقع الخاصة بتوفر المزيد يالمدارس الخاصة(. 

.  19 – التعليمية اخاصة بكوفيد   

ي مقابالحاالت, يتشاور موظفو ادارة بودر التعليمية علمنا  و بمجرد 
حول                   طعة الريمر ادارة الصحة و البيئة ف 

اوح الردود من تحديد عدم التعرض الممختلفة. يتقدم عوامل   كل حالةاالستجابة المناسبة.   حتمل, ال انتقال  مكن ان تبر

ي مقاطعة الريمر الطالب و الموظفي   ال التعلم عن بعد لتقييم الحالة بينما يحدد موظف
 
                و ادارة الصحة و البيئة ف

يدها. جرد تحد , ال عزل جهات االتصال القريبة بمجهات التواصل الوثيقةتعليمية ة بودر ال و ادار   

و ادارة بودر التعليمية للحاالت     البيئة               بة ادارة الصحة و استجا  

ات الطالب و المو در التعليمو االدارات االخرى, حولت ادارة ب مثل  عرضهم لالصابة ال التعلم عن حتمل تظفي   المية عشر

ات التقييم االول ات بعد خالل فبر ي تستغرقها ادارة ذه الساعات, يام هاالربعة ا . تغطي فبر
و ئة الصحة و البي و االوقات التر

التعلم عن بعد  ب من الحاالت. عىل الرغم من اهمية التحول ال تصال القرياال حديد بة و تادارة بودر التعليمية لالستجا

ات تقييم الحالة, ف ريس و التعلم.  انه يعطل التدلفبر  

ي مقاطعة الريمر عىل 
لذين  دارة بودر التعليمية اتصال المخصصة ال ات تتبع اال اثني   من ادو تمتلك ادارة الصحة و البيئة ف 

س جهود  الصحة و البيئة تكري الدارة ية. ال يمكن قات ادارة بودر التعليمة االسبوع لدعم تحقيطالت نهاييعملون ليال و ع

ي عليهم و  –ا  ة بودر التعليمية وحدهكامل مع ادار عقب جهات التواصل بالت
ي  و البيئة ظف ادارة الصحة ذلك. تو ال ينبغ 

ف 

ي الحاالت, يالت داخلية لزيادة قدرة االدارة عىل التحقيعدى و نجري تاتصاالت اخر تتبع موظفي     10طعة الريمر مقا
ق ف 

ن اال بر عغرق وقتا حتر تصل جميع هذه الموارد لكن االمر سيست .  ت و تقليل الضنبر غوط عىل كال من المؤسستي    

health department’s dashboard  

 

 (LCDHE)  
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 (LCDHE)  

         

https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/larimer-county-positive-covid-19-numbers


ي مقاطعة الريمر ان بروتولوالتنا و التحوالت الشيعة للتعلم عن بعد للتحقي تعتقد مسؤولو ادارة
قات قد  الصحة و البيئة ف 

ي المرض. يقولون 
الب او من  الطى المجتمع )من الطالب ال يرون انتشارا عىل مستو  انهم ال ساعدت عىل تقليل تفشر

ي المدارس عبر المقاطعة ا
تديم. و  فنا هو خلق وضع مس , فان هدى الوالية. و مع ذلكو عىل مستو الموظفي   ال الطالب( ف 

كذلك.  ضعنا الحالي ليس    

نامج       تعلم المباش  حا: ما يمكنك فعله للحفظ عىل الفتو م         احتفظ ببر  

ي المدارس, فاننا نبذل قصارى كوالت وجود بروتو مع 
. و  فاجهدنا للحصحية مهمة ف  ظ عىل سالمة الطالب و الموظفي  

ائباموال داف كمؤسسة ممولة من  النظر عن الطريقة. بغض   –ف الطالب تنا هي تثقي, فان مسؤوليغي الض   

االمور و  اولياء  –م  ج منك! نحتا (            )و شاهد الفيديو                                         جزءا من حملة                    كن 

عا, و راقب المسافات, الث طرق: ارتد قنمتواجدينمن خالل اتباع الثلنا للبقاء دتكم مساع –الموظفي   و الطالب و المجتمع  

ي عو 
ي المااغسل يديك. راقب االعراض ف 

ل اذا شعرت بالمرض او تن ئلتك و ابق ف  و اذا كنت   . 19  –ج اختبار كوفيد ظر نتائتب  

 لو  يحة بشان تعرضهم للخطر, حتر عائالت ص تكون ال دارة بودر التعليمية. نحتاج ال انت العودة ال ا, فاتبع ارشادامريضا

ل.  المكان من غب   ي المب  
         الئم البقاء ف 

ي ذلك 19 – جابة ادارة بودر التعليمية لكوفيد ول استتتوفر المزيد من المعلومات ح
وتوكوالت و توزي    ع الوج, بما ف  بات و  البر

                                                         21-2020راسي فحة الموقع للعام الدص, من خالل موارد الصحة النفسية و المزيد

.                   صفر زر اال ثم انقر عىل ال  دارة بودر التعليمية عىل                                        قع ااخرى عىل مو صادر و م  

 

ي التتمتع اشتك   نامل ان
ي قدما.  تواصل مبصحة جيدة و ان تستمر ف 

ع مجتمع ادارة بودر التعليمية لدينا للمض   

 

 باخالص,  

ارة بودر التعليمة  اد  
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Be part of the Keep NoCo Open  

 

video  

 

2020-21 School Year web page  

 
www.psdschools.org  

 

"COVID"  

 

https://nocorecovers.com/keep-noco-open/
https://www.youtube.com/watch?v=MCc7xFP8ZJ8
https://www.psdschools.org/psd2020-21
http://www.psdschools.org/

