
Sept. 15, 2020  

2020سبتمبر,  15  

,  رة بودر التعليميةتمع ادامجاعزائنا عائالت و اعضاء   
جالمزدو من التعلم عن 3عودة الى المرحلة ن السمايزر عساندرا  \ن داعال :يديواليكم ف   

https://www.youtube.com/watch?v=QGmUPmq_PYM&feature=youtu.be 

  ارشادات حول كيفية تغيير لغة الفيديو: 

ي االس     ا. 
, اضغط عال  جهةفل من ف     مة اليمير 

ضغط عىلا . ب  

اخير  اللغة ج.   

ي القائمة اذا لم تجد اللغ د. 
حينئذ:        غطك عىل                      ض عند ة ف   

جمة االز. ا                                        لية ضغط عىل الير

ة                                   و. اخير اللغ  
 

, او اوال و قبل كل ش  ئ اكتكم الدائمة. لم يكن هذا سهالير نبقر متحدين  ا و تكرارا, سلنا مرار عكما ف,  , و لكند ان اشكركم عىل شر
ك ال  ي شعفنا المشير

ي استجابتها لوباء  ية تحديث اخبار ادارة بودر التعليماليكم فيما يىلي , . االنطالبنا و نجاحهم سعاد ف 
ف 

.  19-كوفيد    
 

, و ا رة ظللت حذ ي التحول اىل التعلم المباشر
يئة  دارة الصحة والبالتابعة ال  19 – اراقب عن كثب بيانات كوفيد  ثناء التفكير ف 

ي مقا
                                                                                                                                                      طعة الريمر ف 

التشاور عن كثب مع مدير  نا قد واصلو  . 19 – يوما لنتائج اختبار كوفيد  14ط توساو ميوما  14حالة المعدل ان السيما 
ي مقاطعة الريمر, توم غو ا

ي اجابت عن اسئلتنا انزاليس و ادلصحة العامة ف 
عىل  عىل مادار الوقت وراجعت ووافقت ارته, و الير

 اعادة خططنا.  
 

, ابل ي االونة االخير
ي مقاطعة الريمر             الصحة والغت ادارة ف 

ي  تشير اىل تحول اي.  عن بياناتها  اخبار جيدة عن  بيئة ف  جاب 
ي المخاطر ال

ي اىل  ات من بير  االسباب ج االختبار تائلية. كانت اوقات االستدارة المتاخرة لنمجتمعية االجماف 
ي دفعتي 

الير
ي ا , احد اهم اال تواصل. كان تتبع جهات ال راسي االنتقال اىل التعلم عن بعد لبدء العام الد

ستخدمها مسؤولو الصحة  دوات الير
ي المرض, 

ي مقاالصحة والبي ادارة الن فعال لم يكن العامة لوقف تفشر
د نتائج االختبار  تلم             الريمر   طعة ئة ف  سير

كا مل الدؤوب من قبل              ى العالهامة. ادا قيقاته جراء تحبالرسعة الكافية ال  ي ذلك وزارة الصحة  ئهامع شر
الية  بالو , بما ف 

ي لورادو, اىل تحول كبير جامعة والية كو  و 
العام عليمية ستبدءا در التت فيه ان ادارة بو غسطس, و هو اليوم الذي اعلنا 4: ف 

ي غضون يومير  او اقل, اعتبارا من  % فقط من نتائج االختبار  27.1 سبةت ن عن بعد, كان الدراسي بالتعلم
,   5قادمة ف  سبتمي 

ي اوقات تحول نتائج االختبار ن ت ة االبيئو ادارة الصحة  تتوقع . % 68.1النسبة اىل ت هذه ارتفع
ي رؤية التحسينات ف 

ستمر ف 
 هذه. 

 

كاونا  . زدوج, و الذي يشمل التعلم المباشر و التعلم عن بعد , فقد قررت االنتقال اىل التعلم الم نظرا لهذا ي وزارة  دعم شر
ف 

ي وقت سابق من هذا ال  3بالمقاطعة خططنا للمرحلة الصحة 
تنا الشاملة  ها مرة اخرى. خطعام الدراسي ووقفوا عليف 

ي غضون ذلك, اليوشيكة المحدثة 
ك ما تحتاج اىل معرفته:  ان تحدث. ف   

 

م اكتوبر. و سوف يقوم تعلي  5لمباشر في ما قبل المدرسة الى التعليم اسيعود طالب  طفال:حلة رياض االخطط التعليم في مر

رة الى عائالتهم.فولة المبكرة بايصال المزيد من المعلومات مباشالط  
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Larimer County Department of Health and Environment’s (LCDHE) COVID-19 data   

LCDHE 

LCDHE 

LCDHE 

https://www.youtube.com/watch?v=QGmUPmq_PYM&feature=youtu.be
https://www.psdschools.org/node/1612


ىل  الطالب من الروضة اسينتقل  لدينا.  بغر طال االكي  الص  عن بعد يمثل التحدي ل التعلم اليزا حلة االبتدائية: خطط المر 
( قبل عن بعد و ال ج او الهجير  )مزي    ج من التعلميم المذدو اىل التعل 2الصف   اسبوعير  من الموعد المخطط له  تعلم المباشر

ي االصل. كما 
ي الجداول ادناه, فاننا ال نف 

ة للتعلم المباشر  واحد ية مرةالب ادارة بودر التعليم% من ط 100عيد هو موضح ف 
ي االسبوع. سوق نتبع نهجا مر 

ي الم بمرور ة تلفجات مخدر , بادخال حلياخمسة ايام ف 
التعلم  نموذج   – 3حلة ر الوقت ف 

ي الم   \ المدرسة  داخلج  دو ز الم
لف  النسبة لمهم به من ا. اعتقد ان                                                                                   ي  

ي مبانينا حير اىل التعلم المباشر مع عدد اقة د لنا العو 
بنا و  قال عىل طال  نتمكن من مراقبة تاثير هذا االنتل من الطالب ف 

بة  الستجاالخطوات المناسبة لذ نتخ تمعنا. يتيح لنا هذا النهج ان نكون مستجيبير  قدر االمكان و ان عائالتنا و موظفينا و مج
ي المرض نتيت تفحاال اذا راينا 

جة لذلك. شر  
 

دائية: حلة االبتمكن ان تتوقعه العائالت لطالب المر فيما يىلي ما ي  
 

 

Elementary School  المدارس االبتدائية 

   
Monday 

 االثنين
Tuesday 

 الثالثاء
Wednesday 

ربعاءاال  
Thursday 

خميس ال  
Friday 

 الجمعة

اكتوبر  5بوع اس   
   K-2 3حلة في المر 

بعد()تعلم عن  1لة في المرح 5-3الصف   

اكتوبر  21اسبوع   
3حلة مرفي ال  K-2  

بعد()تعلم عن  1لة في المرح 5-3الصف   

وبراكت  19اسبوع  3في المرحلة    K-5  الصفوف من  

  
ال اىل رياض االطفتحديد جميع الطالب من دناه. تم بالفعل لطالب المرحلة االبتدائية ا 3الجدول االسبوعي للمرحلة  

ي مجم      )           12الصف  
فة  معر لالخاص بكم             ين            ساب الوالدحالرجوع اىل  . الرجاء وعة            ( ف 

. وعة الخاصة بطفلكمالمجم   
 

   
Monday 

 االثنين
Tuesday 

 الثالثاء
Wednesday 

ربعاءاال  
Thursday 

خميس ال  
Friday 

 الجمعة

3حلة المر  

   

عة طالب المجمو

A    

لممل تعيوم كا  
مباشر   

عة طالب المجمو B    

لممل تعيوم كا  
رمباش  

عة طالب المجمو

A    

لممل تعيوم كا  
 مباشر

عة طالب المجمو

B    

لممل تعيوم كا  
 مباشر

الطالبجميع   

في التعلم عن   

بعد   

  
ي المرحلة الثانوية و  علم المباشر لطالباكتوبر لبدء الت 19نواصل استهداف الثانوية:  \ متوسطة  خطط المدارس ال

نا ف 
ي   سنشارك المزيد 

ي االسبوع الذي يبدءا ف 
حال مع مدارسنا االبتدائية, نخطط للعودة اىل التعلم المباشر  ما هو ال . كسبتمي    28  ف 

ي ن عىل 
   . هجير  ج او زدو م   هج مرحىلي مستوى المدارس المتوسطة و الثانوية ف 

 

ن  روتوكوالت الصحة والسالمة للطالب و الموظ ي   
 

ي المدرسة. 
 اغطية الوجه: سيطلب من الموظفير  و الطالب ارتداء اغطية وجه قماش ف 

 

ي  القماش  ة الوجهفير اغطياولياء االمور مسؤولير  عن تو  \  سيكون الوالدان * 
تتبع ارشادات المقاطعة و تغطية  يجب انالير  

   (.                                              ) فمك  انفك و       
اسيتم اجراء "  *   ي الهواء الطلاسير

غطية  لذي توافق عليه وزارة الصحة بدون اق للوقت ا حات من االقنعة" بشكل دوري وف   
للوجه.        

PreK-12 A or B ParentVUE  

Phase 3 – Hybrid in-school/at-home learning 

More info about PSD phases of education >> 
 

follow county guidance  

https://www.psdschools.org/ParentVUE
https://www.psdschools.org/node/1559%22%20/h%20%20HYPERLINK%20%22https:/www.psdschools.org/node/1559%22%20/
https://www.psdschools.org/psd2020-21
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/face-coverings-and-masks


ة الراحة, باتباع ارشادات الصحة العامة.   ي فير
 
 *     سيسمح للطالب باز الة اقنعة الو جه القماشية ف

 *     قد تكون هناك حاالت نادرة يتم فيها اعفاء الطالب ذوي االعاقة او بعض الحاالت الطبية.  
 

ي جميع المدارس للحد من انتشار كوفيد المة: الصحة و الس
ء: من بير  هوال  . 19  –سيتم وضع بروتوكوالت سالمة مهمة ف   

 

ن و االرس اتباع جميع بروتو   *  الصحة و السالمة   كوالت و ارشادات و اجراءاتنتوقع من جميع الطالب و الموظفي   
ي هذا العام الدارسي للح     
ن
المكان.  فاظ عىل سالمة الجميع قدر اف  
و عدم                                           يوميا  19  –د يجب عىل العائالت التحقق من طالبهم بحثا عن اعراض كوفي*      
.  جة فهرنهايتدر  00.41لديهم حىم تزيد عن ارسالهم اىل المدرسة اذا كان         
وس كوفيد   ق الفحص اليومي يطلب من جميع الموظفير  استخدام تطبيي   *  و يجب ان يحصلوا عىل "ضوء   19  –لفير  

" من التطبيق        ي  ظفير  المر يجب عىل المو , و  بودر التعليميةشاه ادارة للعمل قبل الدخول اىل من اخض 
ض  البقاء ف   

ل                المي  
قة اخرى ابالغ مكتب الممرضة حيث  او مرض  بطري 19-ا طالب يعانون من اعراض كوفيد    يحب عىل اي موظف   *   

, اذا تقرر انهم  درسحاب طفلهم من الموىلي االمر و يطلب منهم اصط  \ الوالدين تصال بسيتم تقييمهم. سيتم اال         
. جة ال تسمح لهم بالذهاب اىل المدرسةيضون لدر ر م         

, قد االمكان, لتقليلجموعاتافصل الطالب اىل ماغسل يديك. المسافة و  الث: ارتد قناعا و انتبه اىل*    اتبع الطرق الث  
ي مقاطعة الريمر بانها ئو البي ادارة الصحة  ها ف ) تعر  االتصال الوثيق       

دقائق( و   10اكير من اقدام و  6من  اقلة ف   
ورة.   19 –لكوفيد  التعرض المحتمل          و السماح بتتبع االتصال عند الض   
ي و درض للمجيد لالسطح عالية التعف  تنظي  *    

ورات المياة.  س و تعقيم المباب   
ي المدارس تطو وار او المبالز   لن يتم السماح    *  

.  2021حير يناير عير  ف   
.  2021تم الغاء جميع الرحالت الميدانية حير يناير *        

. قد تقدم الصفمباشر كل ج بش هتكون هناك نوادي او انشطة خارج المن *     لن  ي
وف الثانوية   عىل المستوى االبتدابئ  

ي جية ال منهطة الال نش اال بعض العاب القوى و النوادي و        
الصحة العامة.   تتبع بروتوكوالتير  

كة للصحة و السالمة. *   ستظهر مبا ي ادارة بودر التعليمية الفتات مشير
ب   
بالصحة و السالمةد  المزي *   تعرف عىل     

 
ي ت و تفون هناك حاال نتوقع ان تك بة: لة اصااذا كانت هناك حا •

ي ادارة بودر ستؤدي اىل الحجر الصشر
حي   ف 

للفصو ل الدراسية و اغالق المدارس و الرجوع اىل  المرحلة  1 وهي  التعلم عن بعد غالبا مع ملحو ظات بسيطة.  تتبع 
ي كولورادو و ادارة  عليمة بودر التادار 

ي ذلك من ادارة الصحة العامة و البيئة ف 
ية التوجيهات الصحية الحالية, بما ف 

ي مقاطعة الريمر و ارشادات  ة و الالصحة العام
  غيير حسب اوامر الدولة. ة للتعرض             بيئة ف 

ي اللحاال                 ت             راجع احدث ارشادا *    
ي المرض ف 

ي ستتبعها ادارة بودر التعلت و تفشر
   . يميةلمدارس الير

most-recent CDPHE guidance for cases and outbreaks in schools  
 

يعلم عن كثب لتقييم التعرض   19 – لكوفيد ادارة بودر التعليمية مسؤول اتصاالت لتتبع جهات التواصل  لدى  *    
اكة مع ابير  مو  19 – لكوفيد المحتمل و الحاالت االيجابية        ي ادارة بودر التعليمية و الطالب بالرسر

ن ثنير  مظق   
اء تتبع جهات االتصال                   ي   خي 

   يمية. ادارة بودر التعل المعينير  ف 
اكة مع ادارة بودر التعليميةيج  *   وري ان . الرد عىل المكالمة: رى             تحقيقات تعقب االتصال بالرسر من الض   
ي الوقت  قة ردة من وزارة الصحة و مشاركة المعلومات الدقيطالبنا و موظفونا عىل المكالمة الواتجيب عائالتنا و      

ف   
ي  المنا     

ي تقليل تسب للمساعدة ف 
ي المرض ف 

ي  مجتمعنا و افشر
لحفاظ عىل مدارسنا مفتوحة. يحافظ كل من موظق   

ومات. عليمية عىل شية المعلة و ادارة بودر التادارة الصحة والبيئ       
ي مقاطعة الريمالتقييم عىل اساس كل حالة عىل ح   *

يصال  ر ال دة, ستعلم ادارة بودر مع ادار الصحة و البيئة ف   
ي مقاطعرة الصحة و البيئومات مهمة ) اي تقوم ادامعل     

ة اذا تم تحديدهم عل ة ف  ة الريمر باخطار االشخاص مباشر  
( للمو حانهم جهات اتصال وثيقة و يجتاجون اىل ال      االباء و اولياء االمور.  او  \ فير  و ظفير  المستهدجر الصحي  

  

COVID-19 symptoms  

COVID-19 symptoms  

too sick to be at school.  
 

PSD’s Health and Safety web page.  
 

LCDHE 

CDPHE guidance    

LCDHE 

LCDHE 

conducts contact-tracing investigations  

https://covid19.colorado.gov/cases-and-outbreaks-child-care-schools#:~:text=Schools%20and%20child%20care%20providers%20are%20required%20to%20report%20all,providers%20an%20report%20outbreaks%20by%3A&text=Calling%20CDPHE%20at%20303%2D692%2D2700.
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/protecting-our-community-0
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/protecting-our-community-0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.psdschools.org/node/1568
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/contact-tracing


ي  دءا. سيتم ارسال مزيد من ال تبعليمية كيف سيتم تسليم خدمات النقل ولمن و مير حدد ادارة بودر التالنقل: ت
معلومات ف 

 اقرب وقت ممكن.  

, ن نتباه  و اال عليكم بارتداء االقنعة, ت تريد ان يظل التعلم المباشر خيارا, حن بحاجة اىل دعمكم. اذا كناكير من اي وقت مض 
ي تقطعها و ااىل المسا

حالة ربما تكون قد  حا اذا اتصل بك قسم الصحة المحىلي للتحدث عن يديك. كن رصي سلغ قات الير
فتوحة.  ير تظل مدارسنا ممعنا حتم بدولك لمساعة مجاتصلت بها انت او طالبك. ق  

 

ي رؤية  . ا3حولنا اىل المرحلة ة ت قلت, ساراقب تاثير هذا االنتقال اىل التعلم المختلط عىل المجمتعم طوال فير كما 
ذا بدءانا ف 

لتعلم عن  هي ا و   –  1رحلة ية اىل الم ودر التعليمالممكن ان تعود ادارة بن محقائق مخاطرة تظهر او  – دة انتشار المجتمع زيا
ل  ي المي  

ي ادارة بودر  , نعلم اننا . من االن فصاعدا                                                                    بعد ف 
ى حاالت ف  سي 

ت الصحة العامة. نحن عىل  غالق, بسبب ارشاداحي و اال دارس اىل الحجر الصراسية او المتدفع الفصول الدالتعليمية 
ي المرح استعدا

   قية بالنظر اىل صحة المجتع الحالية. نطيمية االكير ملة التعل د للعمل ف 
 

اكتكم المشك .  لصي  ستمرة و المرونة و ا را لكم عىل شر  
 

 المخلصة,  
 
ساندرا سمايزر   \ د  

 مديرة االدارة التعليمية  
 

  
Sincerely,   
  
Sandra Smyser, Ph.D.   
Superintendent  
  

  

Phase 1 – Remote learning at home. 

https://www.psdschools.org/node/1557

