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  13 ,    2020نوفمبر

رة بودر التعليم اعزائنا عائالت ادا     
ي مقاطعة الريم  19  –د مع زيادة حاالت كوفي

: بدء  ىلوادارة بودر التعليمية اىل المرحلة اال قل تنتر بمعدل ينذر بالخطر, سف 

العطلة الشتوية.  و حتى نهايةنوفمبر   23,  عد يوم االثني   التعلم عن ب  
ي  12الروضة و حتى طالب الصف *  سيبقى طالب             

ي االسبو من التعلم  3رحلة المف 
ءا  ع الذي يبد المذدوج ف   

.   16يوم                   نوفمبر  
لجميع الصفوف.  نوفمبر  23عن بعد يوم  من التعلم               1ول من التحول للمرحلة *  يبدءا اليوم اال                

نت ب*  سيستمر طالب              .  % دو 100نسبة التعلم عن بعد عبر االنبى ن تغيب   
 

.  ضع حتى د ده حيث نراقب الو يناير و ما بع 5ليوم ططنا اخطار مجتمع ادارة بودر التعليمية عن خسنقوم ب يسمبر  

   
ر  \ : المدير العام لالدارة داخبار ادارة بودر التعليميةتحديث  ي عل ساندرا سمب  

تحول  ظفي   و الطالب و تعلن عن ال المو  تثت 
  التعلم عن بعد.  اىل

  https://www.youtube.com/watch?v=h_mPKr2gWdw    :انسخ هذا الرابط و الصقه عل متصفحك 
و:  فيما يلي ارشادات حول كيفية تغيب  لغة الفيدي  

ي ال1
, انقر فوق االعدادات جزء السفلي االيرس. ف   

ح  \ ة .  انقر فوق ترجم2 شر  
. اخبى اللغة  3  
جمة اذا . 4 ح:   \ لم تكن اللغة مدرجة عند النقر عل البى شر  
جمة االلية  . انقر فوق البى 5  
. اخبى اللغة 6  

نوفمير  23من التعلم عن بعد يوم  1ة تتحول الى المرحلة يمي ادارة بودر التعل  

Phase 1 

Subtitles/CC 

Auto-translate    

https://www.youtube.com/watch?v=h_mPKr2gWdw
https://www.psdschools.org/psd2020-21/phase1


 لماذا التحول؟ 
فيصبح من الصعب  ,  الحجر الصحي لعمل عن بعد او اىلعل نظامنا حيث يتحول الموظفون اىل ا 19 –تؤثر حاالت كوفيد  

ايد الق مدارس و االقسام لم تواجه بعد التحدي  لرغم من ان بعض ال طفالنا و رعايتهم. عل اتعليم ايام بعمل و  بشكل مبى 
ي االستجابة لحاالت كوليد  

فرقنا  فح ت المجتمعية, تكافقد اصبح الكثب  منها مدربا. مع ارتفاع عدد الحاال  ,19 –المتمثل ف 
جهات االتصال مع ادارة الصحة.  جراء تحقيقات شيعة و فعالة لتتبع القدرة عل ا للحفاظ عل  

نهم الحقا عل انهم كانوا  ظفي   اىل التعلم عن بعد يوميا للتقييمات, و تم عزل العديد م المو من الطالب و تم نقل العديد  
. اشار مما يؤدي اىل االنت بالحاالت ق عل اتصال وثي ئ ون حالة ايجابية مؤ البطت  تنا تسع وعرسر ات تقييم متتالية و  جبر كدة و فبى

, توق, مدرسة فوسيل ريدج, يوم الخميس, و مع المعدل الوية لديناسة ثانقضايا التوظيف عل اغالق اكبر مدر  مزيد  عنا ال حاىلي
 من المتابعة.  

ي المرحلة  كنا 
لك. حان وقت التحول االن. طالما انه من االمن القيام بذ  3نامل ان نبقى ف      
, يمكن الوصول اليها عل صفحة الموقع الخاصة بحالة االدارة و  ةديدج, اطلقنا لوحة بيانات نمن خالل هذا االعال

ي ,  تماالمعلو 
, كان هناك  12اكتوبر و  5المستقبل. بي   و التخطيط الضافة المزيد من القياسات ف  دة  كحالة مؤ  154نوفمبر

ي احالة ايجاية اف  80و 
اضية ف  ي االيام السبعةحاالت المؤ حالة من ال 66جيل مية, مع تس دارة بودر التعلي بى

الماضية.  كدة ف   

. تع نتشار عل مستوى المجميحد اال  ي   من قدرتنا عل توفب  التعلم المباشر
ي ف 

او الفصول  الثانوية جميع مدارسنا التفشر
ي رؤية دليل عل انتشار الحد االدن   بدءالرغم من اننا لمحدد من قبل وزارة الصحة بالوالية. و عل نحو ا الدارسية, عل ال

انا ف 
ي نراها مرتبطة باحد افراد االشة االيجابيي   و االخ او اال , فان معظم الحاال ومن الطالب اىل الطالبمن المدارس, 

خت,  ت التى
ي ظهرت عليلب او المو اعطلة نهاية االسبوع, او حفلة الهالوين, او الطتجمعات و ا

.  ظف التى هم االعراض خالل اليوم الدارسي  

ات بيانات كوفيد تستم وس من وجهة نظر المجتمع.  الر  19 – ر مؤشر ي اخبارنا باننا نكافح للسيطرة عل الفب 
ئيسية ف   

اىل االتجاهات باالضافة                                                                                                                                     
ي ادارة بو السائ

  العامة و البيئية طعة من خالل عدسة ادارة كولورادو للصحة , فقد قمنا برصد بيانات المقادر التعليميةدة ف 
ي من خمسة مستويات. يتكون االتصال 19 – يد ديال كوف

قرارات لتحقيق  تساعد المجتمعات المحلية عل التخاذ  الهاتق 
ي جتماعي مع ضمان القدرة عل احتشاط االقتصادي و اال التوازن بي   الن 

وس. مقاطعة الريمر حاليا ف  المستوى  واء الفب 
ي الماالصفر: ا 

 
ل اكنر ام لبقاء ف   انا. ن  

ي  الثة ادناه. كان هذه تتجه نحو المستوى االحمر: الالث يتم تحديد مستويات االتصال من خالل المقاييس الرئيسية
بقاء ف 

, مع معد نمو شي    ع  ل اكبر امانا منذ منتصف سبتمبر غيب  اليومي لمقياس  منذ االسبوع االخب  من اكتوبر. ع الرغم من التالمب  
ي االتجاه الصحيح  , اال ان االتجاولةالد

ي  –ه لم يكن ف 
 
لالمستوى االحمف ي المن  

 
, يوصي دايل بالتعلم عل بعد.  ر: البقاء ف  

:   13بارا من تقاييس الرئيسية اعالم نوفمبر  
ي المجتمع: حا*                  

 
ي المقاطعة   الت جديدة ف

وز نقطة الفصل  يتجاشخص. هذا   100,000حالة لكل  531يوجد ف   
حالة  181  للمستوى االحمر ب  350و هي                     
. 4,6من ف , اي اكبر من الضع% 9,4تبلغ نسبة المقياس النسبة المئوية:    *                 لنقطة الفص% قبل اسبوعي    

%. 15حمر هي للمستوى اال                      
              : ة  الجمع 19 – من كوفيد ضا مري  62ا يوجد حالي *   التاثنر عىل دخول المستشف  . كان هناك زيادة كبب  ي

ة الماص   
ي                    
بة من  قريتكون مستشفيات مقاطعة الريمر , فربما  هذا االتجاهاستمر  , و اذا نوفمبر   2منذ ت االستشفاء حاال ف   
ي   ملةقتها الكاطا                  

   بلة. االسابيع المقف 

                
    

ى, لتسوية ك, مرة اخر ل القيام بدور العودة مرة اخرى اىل التعلم المباشر من خال  ساعدنا علية و عليمة بودر التساعد ادار 
ة و  غسل يديك وحافظ عل لقاءاتك الص, و ارتد قناعا, و انتبه اىل المسافات. االمنحت   ليةغب  ي التجمعات المب  

. كما نصح  ف 

 مسؤولو الصحة العامة.  
 
 
 
 

 

 Colorado Department of Public Health and Environment COVID-19 Dial.  
 

https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial


ي التعلم عن بعد  ماذا 
 
تتوقع ف  

:  *  تعلم المزيد            
ي اي مرحلة  دعم *  تواصل ادارة بودر التعليمية العمل عل افضل السبل لتقديم ال         

للطالب االكبر عرضة للخطر ف   
ي ذلك كجزء منمن مراحل التعلم             

تحول.  هذا ال  , بما ف   
نت و الوصول اىل المهام و التواصل    *           ي الوصول اىل تطبيقات التعلم عبر االنبى

سيستمر الطالب و اولياء االمور ف   
   مع المعلمي   و المزيد من خالل صفحات المعلم المقصودة.                
وزي    عف سيبدو تالمزيد من المعلومات قريبا حول كي ف نشارك. سو جباتستواصل ادارة بودر التعليمية توزي    ع الو   *            

. الوجبات بسبب هذا الت               غيب   
نت, فقم باخطار معلم طالبك و ا          تصل بمكتب المدرسة.  *  اذا لم يكن لدى عائلتك امكانية وصول موثوق اىل االنبى  

ي ب               
  . للحصول عل مساعدة                                          وابة تكنولوجيا المجتمعالدعم الفت  و الموارد المتاحة ف 

ونيا اضافية               االشة عل  \ او اتصل بخط دعم الطالب                                                         عل  , ارسل بريدا اكبى  
970-490-3339رقم                

   
من فضلك ال تتوقع  ذلك. الوقت للقيام ب ليل من قف مع هذا التحول و نحتاج اىل التعمل المدارس و االقسام برسعة للتكي  

 المزيد من االتصاالت من مدرستك حتى االسبوع المقبل. 
 
 
   

 باخالص,  
ة بودر التعليميةادار     

------  
   

 

Remote Learning: What to Expect web page.   

covidtechhelp@psdschools.org  

Community Tech Portal. For 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/remotelearning-whattoexpect
mailto:covidtechhelp@psdschools.org
http://techportal.psdschools.org/

