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,  اعزائنا ارس  ن طالب ادارة بودر التعليمية الرياضيي   
  

ي التطلع اىل بداية الم
ي المع استمرارنا فن

وس كوفيد حاالت اال درسة و النظر فن ة لفي  ي  19خي 
تمعنا, قررت ادارة بودر  جمفن

يوليو.   31تى وى واي انشطة صيفية حب القفية لجميع العاية ايقاف التمارين الصيالتعليم  
 

ي ه للحليمية بدور ادارة بودر التعم مجتمع ضمان قيا دارةدة اال يريد قا
وس, فن حاالت دت فيه  وقت ازداد من انتشار الفي 

ي مقؤ م  19كوفيد  
ي  ة الصحة و البي  ادار ىلي ليمية مع مسؤور التعبود, تعمل ادارة ذلك ة اىلاالضافباطعة الريمر. خرا فن

ئة فن
ي تقار للتحقمر مقاطعة الري

ن   19وفيد  ير متعددة عن التعرض المحتمل لك يق فن ي فرق منفصلبي 
ن فن ي   الطالب الرياضيي 

ة فن
ن ثانوي ي ادار مدرستي 

ن فن ن ال ياضالفريق والطالب الر بودر التعليمة. تم ارسال االتصاالت اىل ارس ة تي  ن.  ريثمتايي   
 

recently increased in Larimer County 
 

ن ط ن  عدم االتصال بالطالب اللبت االدارة من المدربي  ة شهر اغسطس  سيتم تحديد خطل. و يوليو عىل االق 31  حتى رياضيي 
ي اقرب وقت ممكن.  غ بال و ما بعده الحقا, و سنقوم با

كم بهذه المعلومات فن  
 

ي  ادارة بودر التعليمية ببدء الممارس سمحت
يطة ان نيو, يو   22ات الرياضية فن وترسر وكوالت  تقدم خططا لكيفية اتباعها للير

ن و المدر رياالب ال الصحية للحفاظ عىل الط ن باضيي  ي مان قدر االمكان. فقط المدارس و بي 
 تمت الموافقة عىل  الفرق التى

ي الممارسات و التكييف.  ها من قبل خطط
االدارة مسموح لها بالمشاركة فن  

 

ي تم الغاؤها عىل االقانشطة ادارة تشمل 
يوليو. عىل سبيل المثال ال الحرص, فرقة السي  و   31ل حتى بودر التعليمية التى

ها.  انوية هذا الخريف بسبب مخاوف بشان ارس الثالمد غاء موسم فرقرز مؤخرا اللصوتت رابطة كولورادة باندمستاغي 
ي انتلعاب الرياضية و االنشطة مؤقتا, فانه من الحكمة ايقاف جميع اال. نظرا لهذا القرار19كوفيد  

ظار مزيد من  , فن
لخريف.  ل التوجيهات   

 

ن و الو  جيهات من مسؤوىلي الصحة العامة و تباع التو و اادارة بودر التعليمية مراقبة ستواصل  ن التعليم المحليي  , باالضافة الئيي 
يف.  ارس الثانوية ف كولورادو, حيث تخطط االدارة لفصل الخر عية انشطة المدجم  

 

ي ينما نالدارة بودر التعليمية و الصير بستمر نشكركم عىل دعمكم الم
هذا الوضع رسي    ع التطور و نتخذ القرارات لصالح  تنقل فن

.  بنا و ارسنا و موظفينا طال   
 

,  باخالص  

  
Sincerely,   
  
Russ McKinstry   
   مدير العاب القوى

ةعليميبودر التادارة    

  
Scott Nielsen  

دارس الثانويةمساعد مدير االدارة للم  

عليميةادارة بودر الت    

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

