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 اعزائنا مجتمع ادارة بودر التعليمية,

فبراير.   11مساءا, يوم  11:59سترفع ادارة بودر التعليمية امر ارتداء قناع الوجه في االدارة الساعة   

قنعة في  ان امرها الحالي بارتداء اال                      يتماشى هذا القرار مع اعالن ادارة الصحة والبيئة في مقاطعة الريمر 

لوقت. يرجى مالحظة: قد ال تزال هناك حاجة الرتداء االقنعة في بعض الحاالت,  االماكن العامة والداخلية ينتهي في نفس ا

 كما هو مطلوب بموجب ارشادات الصحة العامة او التفويض الفيدرالي.  

       

 

 

   شاهد رسالة فيديو من مدير االدارة التعليمية براين كينجسلي حول هذا القرارا 

ي متصفح الموقع الخاص بك:   انسخ والسق
عنوان         ف   

https://youtu.be/76ZMtjdyfFw 

ميات توضيحية عىل الفيديو. فيما يىلي ارشادات حول كيفية تغيير لغة الفيديو:  هناك تس  

, اضغظ عىل 1 ي الجانب االسفل اليمير 
. ف   

. اضغط عىل  2  

. اخير اللغة3  

:                         . اذا لم تجد لغتك عندما تضغط عىل4  

ي ادارة بودر التعليمية يوم 
اير 12انتهاء امر ارتداء قناع الوجه ف  فير  

announcement  
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اللغة  . اخير 6  

 

ال يزال مسؤولو الصحة العامة يوصون بارتداء االقنعة, ونطلب من الجميع معاملة بعضهم البعض بكرامة واحترام, سواء  

 اختاروا ارتداء الكمامات او ال.  

جيه ستظل االقنعة مطلوبة في بعض االماكن, وفقا الرشادات الصحة العامة للمدارس. ال تزال ادارة بودر التعليمية التو

على االقل في الحاالت التالية على سبيل المثال ال الحصر:  النهائي من وزارة الصحة, لكن االقنعة ستظل مطلوبة   

. قد ال يستقل الطالب الحافلة المدرسية دون                            * على متن الحافالت المدرسية,                     

 االقنعة. 

في فصول رياض االطفال سيكون حسب التفويضات الفيدرالية,                                        .  *   

* يجب عزل المصابين بفيروس كوفيد او المطالبين بالعزل لمدة خمسة ايام كاملة والعودة في اليوم السادس فقط اذا تحسنت  

 االعراض, يجب ان يرتدوا قناع الوجه في االيام من السادس الى العاشر, وفقا لالرشادات الصحية للوالية والمقاطعة.         

سوف نتواصل اكثر بعد ان نتلقى التوجيهات المحدثة وتقييمها. باالضافة الى ذلك, سنراقب البيانات الخاصة بادارة بودر  

دارة بودر التعليمية                                                      ا التغيير. ستستمر بروتوكوالت الصحة والسالمة في االتعليمية وبيانات مقاطة الريمر لفهم تاثيرات هذ

,                                               , بما في ذلك تتبع المخالطة في االماكن عالية الخطورة )مثل العاب القوى, والفرق  

باتباع ارشادات وزارة الصحة. يرجى ابقاء الطالب الذين يعانون من اعراض المرض في المنزل من المدرسة.   الموسيقية(,  

تظهر توقعات الوالية والمقاطعة انخفاضا في الحاالت المرتبطة بكوفيد بسبب التطعيمات وزيادة مناعة المجتمع. ومع ذلك, ال  

ن وتفشي االمراض التي قد تؤدي الى التحوالت الى التعلم عن  قص الموظفيتزال ادارة بودر التعليمية تواجه تحديات مثل ن

 بعد.  

 كل منا مسؤول عن صحة وسالمة مجتمعنا. شكرا لكم على شراكتكم المستمرة خالل ما كان عدة سنوات مليئة بالتحديات.  

 باخالص, 

 ادارة بودر التلعيمية 

 

Poudre School District 

according to a federal mandate 

according to federal mandate. 

 

PSD health and safety protocols 

https://www.transportation.gov/safety/mask-travel-guidance#:~:text=Yes%2C%20school%20bus%20operators%2C%20including,Control%20and%20Prevention%20(CDC).
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/exploring-head-start-program-performance-standards/article/vaccine-mask-requirements-mitigate-spread-covid-19-head-start-programs
https://www.psdschools.org/psd2021-22/healthsafety

