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, در التعليميةيزنا مجتمع ادارة بوعز  

لروضة الى  طالب ا في ادارة بودر التعليمية الىطة والثانوية المدارس المتوسطالب  ينضممارس,  22ابتداءا من يوم االثنين 

ي االسبوع. ايام ف 5للتعليم المباشر يوم كامل  5الصف    

مستويات  على جميع                    19 –ت كوفيد ل من حاالى ادارة بودر التعليمية عدد اق لد يناير, كانالعودة في منذ 

  من التعلم                                     3بعدد الحاالت عندما كان الطالب في المرحلة الدراسية عند مقارنتها   الصفوف

ستنادا الى توقيت عطلة  . مع استمرار اتجاه الحاالت الى االنخفاض في مقاطعة الريمر, و اضي في الخريف الما جدوزالم

   التحول. ء هذا جراد حان ال , نعتقد ان الوقت قية فترة التقييم للربع الرابعالربيع وبدا

. " كان هدفنا اعادة الطالب الى التعلم  ()          ور مع ادارة الصحة والبيئة في مقاطعة الريمر التشابقرارنا تم اتخاذ 

ا  ذي يدعم هذقاطعة الريمر            , ال دير الصحة العامة في ممال توم غونزاليس, جرد ان يصبح ذلك امنا. قاشر بمالمب

ستويات  جميع مايضا على تحويل ن في المقاطعة, تعمالن ن اخرياالقرار من قبل ادارة بودر التعليمية ومنطقتان تعليميتا

الى التعلم المباشر بدوام كامل.  الصفوف  

 

Case Comparisons Over Time by Level 

  
Elementary School 

االبتدائيةالمدارس   
Middle School 

طة متوسالمدارس ال  
High School 

لثانوية المدارس ا  

Dates 
10/19/20-
11/25/20 

1/19/21-
2/25/21 

10/19/20-
11/25/20 

1/19/21-
2/25/21 

10/19/20-
11/19/20 

1/25/21-
2/25/21 

Students 79 58 62 34 125 65 

Staff 30 12 7 7 11 10 

Total 109 70 69 41 136 75 

Days 38 38 38 38 32 32 

 

مؤهلين   12و رياض االطفال الى الصف  التطعيمات واالختبارات هي العوامل المساهمة في هذا القرار. اصبح معلمو وموظف

. يستمر الموظفون                                                رايرفب  8جة للوالية في جب خطة التوزيع المتدرتلقي اللقاح بمول

                                                                      , بما في ذلك مختلفيندمي خدمات حجز المواعيد مع مقفي 

  3000ثر من ظهر بيانات          ان اكفبراير, ت  23جعة. اعتبارا من كانت مش تائجنوال  حليةالرعاية الصحية الممقدمي 

جلين على  % من المس70طعيم, مع حصول ما يقرب من ظف في ادارة بودر التعليمية قد سجلوا لدى        لتلقي التمو

ا  لى ادارة بودر التعليمية, لكننا نعلم ان العديد من الموظفين قد حجزويانات اب           هم االولى. لم يقدم                  جرعت

در التعليمية تشغيل موقع االختبار السريع , ستواصل ادارة بو. باالضافة الى ذلكالمزودينايضا مواعيد تطعيم هؤالء 

ى نهاية العام الدراسي. االعراض حتلموظوفيها الذين يعانون من   

Phase 4, full-time in-person learning 

fewer cases  

 
Phase 3 hybrid learning  

 

 LCDHE  

 
LCDHE 

 

مستوى حسب ال مقارنات الحالة بمرور الوقتجدول    

state’s tiered distribution plan  

UCHealth (UCH), Kaiser Permanente, Banner Health,و LCDHE  

UCH  
UCH  

Banner and Kaiser  

https://www.psdschools.org/psd2020-21/phase4
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/phase3
https://covid19.colorado.gov/for-coloradans/vaccine/vaccine-for-coloradans


.                                نه للحفاظ على المدارس مفتوحةصحة والسالمة المشتركة لدينا امر البد مقافة ال ظ على ثالحفا

لكننا نعلم ايضا ان الحفاظ على  ع بروتوكوالت السالمة الخاصة بنا, قصى حد واتباة التباعد االجتماعي الى ازيادسنعمل على 

لى الطالب  ية من الوقاية. ال يزال يتعين ع. سيكون من المهم استخدام طبقات اضافئمامسافة ستة اقدام لن يكون ممكنا دا

ع  وم يز,مل. ستبقى التهوية محور التركوالموظفين ارتداء االقنعة وسيستمر التنظيف المعزز والتطهير لمدارسنا واماكن الع

فتح االبواب ونستخدم مساحاتنا الخارجية بشكل متكرر. ستواصل فرق االستجابة لكوفيد سنطوال فصل الربيع, سن الطقس تح

.  المتجذرة في افضل الممارسات الطبية وارشادات الصحة العامة لالستجابة السريعة للحاالت تباع البروتوكوالت ايضا ا  19 –

 –وبروتوكوالت كوفيد                              السالمةمن المعلومات على صفحات الموقع الخاصة بالصحة ويتوفر المزيد 

19.   

        

وية فرصا  وسطة والثامتارس الطالب المد. سيتم منح ى المدرسةعلم ان بعض العائالت ال تشعر بالراحة عند ارسال طالبها الن

حددة.  يارات الممدرسة للحصول على مزيد من المعلومات بشان الخجب على العائالت االتصال بمدير الللتعلم من المنزل, وي  
 

ريل.  اب 19ين مارس واالثن  12ويم هذا الربيع يومي الجمعة دين للمعلمين الى التقية يومي عمل جديضافت ادارة بودر التعليما

الثانوية في ايام  المدرسة, سيشارك طالب المدارس المتوسطة واالبتدائية الى طالب المرحلة , لن يذهب في هذين اليومين

 التعلم غير المتزامن عبر االنترنت. 
 

سب الحاجة.  الت حصحة العامة واجراء التعديكما فعلنا طوال فترة الوباء, سنواصل مراقبة الظروف الصحية وارشادات ال

هم في افضل حاالتهم عندما يكونون في , ونحن نعلم انودة طالبنا على التعلم والنمتظل ادارة بودر التعليمية ملتزمة بمساع

قة بالمدرسة. متعلنشطة الاركة في االصون على عودتهم وزيادة فرص التواصل مع اقرانهم والمشالمدرسة كل يوم. نحن حري  

 

وصبركم. لكم على دعمكم المستمر وتعاونكم شكرا   
 

 

 

 المخلص,  
 

 تود المبرت 

مؤقت لالدارة  المدير العام ال  

 

Todd Lambert 

Interim Superintendent 

 

 

Keep Schools Open  

Health and Safety 

 COVID-19 Protocols  

http://www.psdschools.org/psd2020-21/Keep-Schools-Open
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19

