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 اعزائنا مجتمع ادارة بودر التعليمية, 

 

التفكير   –من الصعب اىل حد ما تصديق و  –اسي  المر حمان هذا جميع الطالب بداوم كامل.  لتعلم المباشر ليبدءا هذا العام الدراسي با س
ى بعد حواىلي خمسة اسابيع من االن.  باننا سنكون معا مرة اخر   

 

ي كولورادو )              (  مقاطعات ان ادارة الصحة العا طار الختم ا 
 
  19 – صدار ارشادات محدثة حول كوفيد تنوي ا مة و البيئة ف

ي  وع. بعد مراجعة هذه االرشادات القادمة و للمدارس هذا االسب
 
,  مقاطعة الريمر )               (التشاور مع ادارة الصحة و البيئة ف

ي اقرب وقت ممكنالخاصة  ف النهائية ت الخريوكوال نشارك بروت س
 
, قبل بداية العام الجديد.  بادارة بودر التعليمية ف  

 
ي سياق هذ

 
ةه المحادثة, سف % من السكان الذين تبلغ اعمارهم  67ان حواىلي م, ف, بسببك نكون مقرصين اذا لم نمنح مجتمعنا صيحة كبير
ي مقاطعة الريمر جعام او اكير قد تلقوا   12

 
.                                                                                  رعة واحدة عىل االقل من اللقاح ف

وت لية و معدالت  ا للظروف الصحية الحا نظر بامان قدر االمكان.  وكوالت الصحية للحفاظ عىل الطالب و الموظفير  سيتم وضع الير
ي العام الدي  ير اسقاحات المحلية, قد تكون اكالل

ي اعت22- 2021راسي خاء مما كانت عليه ف 
,  بارك انه يمكن ان تصبح اكير تقييدا . ضع ف 

ي المقا  19  –ة تغير ظروف كوفيد تمادا عىل كيفي اع
طعة بمرور الوقت. ف   

 

 

:  عىل الرغم من ان جميع بروت وكوالت ادارة بودر التعليمية لم تنته بعد, يمكننا مشاركة ما يىلي  
اوح اعمارهم بيوىص باستخدام االق   *  ي المدارس لالفراد غير الملقحير  )تي 

, بموجب نظام ما فوق( و  2ير  نعة ولكن ليس مطلوبا ف   
ي كولورادو      

ي الحافالت  نعة مطلوبة لكل شخص . االق                                                                       الصحة العامة الحاىلي ف 
ف   

. ندعم الطالب و الموظفير  الذين قد يختارون ارتداء قناععلم اننا   الالمتطلبات الفيدرالية. يرجر بسبب         
.  غسيستمر     *  ي

سل اليدين والتنظيف الرووتين   
ي المراقبة الذاتية لالعراض قبل القدوم اىل العمل و الميجب ان يستمر المو    * 

ي  ىل الجميع الة. يجب ع درس ظفير  و الطالب ف 
بقاء ف   

ل عند  ا       المتفاقم, و ما اىل ذلك(.  \ , و الحىم, و السعال الجديد هور االعراض ) مثل سيالن االنفظلمي    
ات عىل ارشادات الوالية "العودة اىل التعلم من ال   *  ي تحدد                                                   "ممكن اجراء تغيير

من  يمكنك  , و الن   
بالمرض.    درسة بعد اصابتكالعودة اىل الم       
.  مسافة ب يوىص    *  ثالثة اقدام بير  االفراد غير المطعمير   
ي المدارس. ننتظر مزيدا من المعلومات حول توقعات سلطات الصحة العامة لتتبع مخالطي اال    * 

تصال ف   
   . 19  –لكنها ال تتطلب من الموظفير  او الطالب الحصول عىل لقاح كوفيد  ة بودر التعليمية مشجعة و تعد ادار    * 

 
نت او 100الدراسة  هتمير  بخيار مكن للمي ي زدو مخيار  % عير االني 

ية لم كاديمية بودر العا االلتحاق با ج لهذا العام ان يفكروا ف   
ة التقديم لتن.                                               .                                            غسطس                 ا  12ظهر لمدارس االختيارية  تهي في   

 
   ىلثم انقر ع ,    انقر الرابط                                      . يمية موقع ادارة بودر التعل عىل  19  –شر احدث معلومات حول كوفيد سنن

   لتعليمية الت ادارة بودر ا و بروتوكو                                   " االصفر اعىل الصفحة الرئيسية لرؤية الصحة و السالمة   "            
ها.                                                        و غير

 

اكتكم المستمرة. نامل ان تستمتعوا ببق شكرا  .  22-2021سعيد  دراسي صحي و ية الصيف و نتطلع عىل عام لكم عىل شر  
 
 

 باخالص,  
.  عليميةادارة بودر الت  

  
Sincerely,   
Poudre School District  

CDPHE 
LCDPHE 

 about 67% of residents ages 12 and older  
 

Colorado’s current public health order.  
 

 Return to Learn guidance,  
 

Poudre Global Academy 
 

School Choice application period  
 

www.psdschools.org 
 COVID  

 
Health and Safety 
 PSD Protocols for COVID-19  

 

https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/larimer-county-positive-covid-19-numbers#/app?tab=vaccinations#page-header
https://drive.google.com/file/d/17dvoWVtBcvAT4qX5MJWyio7SFkJfh45d/view
https://drive.google.com/file/d/1rBdLkPppzWDRFQOHmetvRcwollDOageq/view
https://pga.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
http://www.psdschools.org/
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19

