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 األعزاء،  PSDعائالت 
 

( باالشتراك مع هيئات الصحة العامة على المستوى المحلي وعلى مستوى Poudre School Districtتقوم إدارة بودري التعليمية ) 

 ، الذي يطلق عليه مسمى فيروس كورونا المستجد.COVID-19الوالية، بالمراقبة عن كثب للتفشي العالمي لفيروس 
 

فقد   ،COVID-19لمحتمل لفيروس بناًء على الحذر البالغ وللحد من االنتشار ا مسؤولية صحة وعافية تالميذنا وموظفينا. PSDتتحمل  

 21حتى نهاية شهر أبريل )هناك  للتالميذ والموظفين إلى خارج الوالية،قررت إلغاء كل الرحالت التي ترعاها المقاطعة والمدرسة 

رحلة من تلك الرحالت تقرر القيام بها بين الوقت الحالي وحتى نهاية أبريل(. ويتضمن ذلك كل رحالت السفر المحلية والدولية للتطوير  
 االحترافي.

 
وسأعمل مع الموظفين ومسؤولي الصحة العامة على إعادة تقييم الموقف ومشاركة أحدث التطورات بخصوص السفر في مايو قبل  

 منتصف أبريل.
 

 وأنا كغيري، ينتابني شعور باإلحباط وخيبة األمل. ولم أتخذ هذا القرار إال بعد تفكير عميق في عواقبه البعيدة.  
 

مية في أنحاء كولورادو، وغير ذلك من المنظمات واألعمال التجارية الكبرى، قيوًدا مشابهة على السفر. وقد وقد فرضت اإلدارات التعلي 
 حظرت بعض اإلدارات التعليمية السفر إلى الواليات التي أعلنت حالة الطوارئ. وعلى أي حال، فقد تبنينا أسلوبًا أكثر شمواًل في التوصل

 غير مستمر ونعرف أن القائمة التي تضم هذه الواليات قد تتغير باستمرار.إلى هذا القرار؛ ألن الموقف في ت
 

، فيرجى زيارة COVID-19لتفشي فيروس  PSDأفهم أن الموقف قد ال يمكن التنبؤ به. إذا كانت لديكم أسئلة بخصوص كيفية استجابة 

 .Response-Coronavirus-19-www.psdschools.org/COVIDاإللكتروني:  PSDصفحة موقع 

( عدة Centers for Disease Control and Preventionوفي الوقت الحالي، فعَّلت مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )

الموقع اإللكتروني  . يرجى التفضل بزيارةCOVID-19خارج البالد تواجه انتشاًرا مجتمعيًا لفيروس  تحذيرات من السفر إلى وجهات

  .( بشأن كل النصائح التحذيرية الخاصة بالسفر خارج البالدCDCلمراكز )

على المكان الذي يسافر إليه التالميذ  PSDأسئلة كذلك بخصوص السفر خالل عطلة الربيع. ال يمكن أن تسيطر  PSDتلقت  عطلة الربيع:

بإخضاع التالميذ أو الموظفين لفحوصات أو لحجر صحي بسبب  PSDوالموظفين بناًء على قرارهم الشخصي. وال يمكن أن تقوم 

السلطة على هيئات الصحة العامة فقط. وال يمكن لإلدارة كذلك التحكم  . بل تقتصر تلكCOVID-19أعراض تبدو ذات صلة بفيروس 

كذلك من أولياء األمور من اآلباء واألمهات  PSDعلى أي قيود تفرضها بلدان أو واليات أخرى استجابة لهذا التفشي العالمي. ترجو 

التالميذ عن كثب وأن يسعوا للرعاية الطبية في حالة أي واألوصياء، بما في ذلك أولياء أمور التالميذ الذين لم يسافروا، أن يراقبوا 
 أعراض تبدو ذات صلة بأي أمراض تنفسية.  

 مع خالص التحيات،

 

 Sandra Smyser.( حاصلة على الدكتوراه ،Ph.D) 

 الناظرة 

 

 

 

https://www.psdschools.org/COVID-19-Coronavirus-Response
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices

