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, ظفي و عائالت ادارة بودر التعليميةاعزاءنا مو  

دارس الثانوية الى  طالب المسيعود سطة يوم الثالثاء, ولمتوالمدارس االبتدائية و ااالطفال ورياض , عاد طالب كما تعلمو

الصحية. نريد ان   البروتوكوالتطالبنا اثناء اتباعنا علم المباشر لفير التيناير. و يظل هدفنا هو تو 25فصولهم يوم االثنين, 

تعلم الطالب.  ضطرابات في هذا العام الدراسي مع تقليل االلبقية تح و نبقى نف  

ق  احتمالية تحقي نالمفتوحة,  من التعلم 4الثانوية الى المرحلة متوسطة و ة طالب المدارس اللعودهدفة واريخ المستتسنترك ال

قها. هذا  ب تحقيعصلية احتما% 100مباشر بنسبة من التعلم ال  4ة والثانوية الى المرحلة  دارس المتوسطالب المتحول طل هدفنا

فبراير, و هي التواريخ   8فبراير و  1بعد                                       وج ذدمن التعلم الم 3ي المرحلة يعني اننا سنبقى ف

توالي.  للمدارس المتوسطة والثانوية, على ال 4الى المرحلة  3قاالت من المرحلة ها انتعنها سابقا على انالعالن  التي تم ا  

وقتا كافيا لضمان قدرتنا على ابقاء مدارسنا المتوسطة   19 –جابة لكوفيد ستديل لمنح قادتنا و فرق االيتم اجراء هذا التع

      ة الريمرمقاطع بياناتو        لتعليميةي التعلم المذدوج, مراقبة االتجاهات داخل بيانات ادارة بودر افوية مفتوحة والثان

  100,000حالة يوميا لكل  14الى في الممقاطعة حاالت سط الرتفع متوى سبيل المثال, ا) عل                                 

ارسنا. سوف الت جديدة من الفيروس على مجتمعنا و مد, و لتقييم تاثير اي ساليناير( 5الثانوي من سط ومتوطالب في سن ال

. على  هذا النهج يدعمون, وهم              قيادة دائرة الصحة و البيئة في مقاطعة الريمر نواصل العمل بشكل وثيق مع 

الثاني, يجب ان  راسي  جدول الفصل الدمر با يتعلق االتة عندمنا وموظفينا يريدون تواريخ ثابغم من اننا ندرك ان عائالتالر

  س تاثيرها. تنفيذ خططنا وقيالسنا الوقت الكافي نمنح انف

 

الخاصة   19 –يد ث لوحات معلومات كوفظ على تحديطوال النصف الثاني من العام الدراسي, سنواصل نشر تقدمنا ومنحاف

يمية لمراقبة في ادارة بودر التعل 19 –د موظفوا المباني و فرق االستجابة لكوفية بودر التعليمية. سنعمل عن كثب مع بادار

, يسعدنا ان عم جهودناغوبة. و لدظ على بروتوكوالت السالمة المريف وقدرتنا على الحفاستويات التوظضطرابات التعلم و ما

   وحة. ابقاء مدارسنا مفت فنا المتمثل في تطوراتنا االخيرة المصممة لمساعدتنا في تحقيق هدنشارك بعض 

 

من خالل العبور بالسيارات في مدرسة روكي  ختبار كورونا يناير هو تاريخ االفتتاح المستهدف لمواقع ا 27كوفيد:  تحليل

ية  بدا. سيتم فتح المواقع في ال                                  و مدرسة بودر الثانوية                            ماونتن الثانوي 

لذين نعانون من , و هدفنا هو توسيع الخدمات للطالب ااالعراضانون من يعالذين ط فقر التعليمية لموظفي ادارة بود

ارة الصحة  لالجسام المضادة, و ستقوم ادتبار سريع در التعليمية                 , و هو اخو ادارة بواالعراض. سيدير موظف

في وقت  19 –خاص المصابين بكوفيد نعتقد ان تحديد االشبالغ نتائج االختبار الى الشخص. با البيئة في الريمر          و

   قلل من انتشار الفيروس. لن تكون مواقعنا مفتوحة لعامة الناس. قد ي اقرب

 

تتلقى ادار الصحة والبيئة في   . 19 –ارة بودر التعليمية في توريد او توافر توزيع لقاحات كوفيد ادال تتحكم التطعيمات: 

.                                     الدولة توزيع, وفقا لخطة الة و تعمل على توزيعها جرعات محدودة الريمر            مقاطع

لين في مجال الرعاية الصحية في  م, ويقومون بتطعيم العا           ستويات              ل المانهم يعملون حاليا من خال

في   ةئلصحة والبيا ادارة عاما او اكبر. اتصلت  70لذين تبلغ اعمارهم الخطوط االمامية, و اول المستجيبين, و االشخاص ا

, والذين يعتبرون 14ارس البالغ عددهم  ت متاحة لممرضات المدات كانالتعليمية لتقول ان التطعيممقاطعة الريمر بادارة بودر 

يهم  ر عللالفراد الذين تظه   تبار                ية النهم سيجرون اخة في الخطوط االمامالصحيرعاية عاملين في مجال ال
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state's tiered distribution plan 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/phase3
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/larimer-county-positive-covid-19-numbers
https://covid19.colorado.gov/vaccine


مين او المعلدارة بعد لجميع موظفي االء. اللقاح ليس متاحا يوم الثالثا                االولى من لقاح هم االعراض. تلقوا جرعت

رحلة     ستوى الثاني, "تحت الخط" من المولئك المؤهلين في المالنتقال الى امكن ادارة الصحة والبيئة في الريمرمن اتتحتى   

ى والية كلورادو والمقاطعات تمد الجدول الزمني المرحلي عليع. لمتوقع ان تبدءا في وقت الحق من هذا الربيعو التي من ا

 التي  تتلقى امدادات كافية من اللقاح. 

 

                                                      19 –تتاصل بروتوكوالت المرض و بروتوكوالت كوفيد السالمة: الصحة و

ب رى. يتم تدريمصادر اخ دارة بودر التعليمية في التوصيات الطبية من االدارات الصحية بالوالية والمقاطعة, من بينمن ا

, وقد قامت ادارة بودر  19 –ت كوفيد جود حاالى االستجابة عند وارس علفي االقسام و المد 19 –تجابة كوفيد سفرق ا

بها                                                                              ت االتصال ية بتحديث ارشادات تتبع جهاالتعليم

معلومات البيانات الخاصة بنا حتى تتمكن مجتمعاتنا من رؤية البيانات التي  حات يث لويتم ايضا تحد للفصل الدراسي الثاني.

وابط ر السالمة والبروتوكوالت والكثير في الصحة وصفحة ال لتوجيه القرارات. تفضل بزيارة ستخدمها ن

                                             . التالية

PSD Health and Safety in 2020-21 

, PSD COVID-19 Protocols and COVID-19 Data/School Information  

 

مباشر والحذر الذي يجب ان نتخذه في  قق توازنا بين فوائد التعلم الن نهجنا يحدعمكم المستمر. نعتقد ابركم وشكرا لكم على ص

عبة.  هذه االوقات الص  
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 تود المبرت 

ؤقتعام الملالمشرف ا   

 

Todd Lambert 

Interim Superintendent  
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PSD’s COVID-19 and illness protocols 

contact tracing guidelines for the second semester 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
https://www.psdschools.org/sites/default/files/2021-01/Jan2021-Flier-PhasePlan-web.rev1%20(1).pdf

