
 

 

 0202قبل عطلة ربيع  PSDكل ما يخص اتصاالت العاملين لدى 

 سطر الموضوع: إعالن استعدادات عطلة الربيع 

 

 األعزاء، PSDعائالت  

نظًرا ألننا مقبلون على عطلة الربيع، أود التواصل معكم، فنحن نعرف أن العديد منكم قد يشعر بالقلق  

، بينما PSD. أثق إلى أقصى حد بهيئات الصحة العامة لدينا وبالعاملين لدى COVID-19بخصوص فيروس 

 نحن نمر بهذا الموقف غير المسبوق وسريع التغيّر.

الية أن نتخذ خطوات لنكون مستعدين قدر اإلمكان. على مدار اليومين المقبلين، تفرض علينا المالبسات الح 

سنطلب من التالميذ اصطحاب المواد التعليمية الخاصة بهم )الكتب والوسائل التقنية وما إلى ذلك( إلى 

 كان سيحدث إغالق للمدارس بعد عطلة الربيع المقبلة. إن المنزل معهم

مع مسؤولي  PSDمارس. ستتشاور  11إلغالق المدارس، اعتباًرا من لنكن واضحين: ال توجد خطط 

الصحة العامة قبل تطبيق أي إغالق وستبلغ ما لديها من معلومات في هذا الشأن إلى العاملين لديها وإلى 

 نحن نرغب فقط في الحذر والتفكير االستباقي، خاصةً مع ما نعرف من تطورات يومية للموقف. العائالت.

 ًضا في مشاركة اإلجابات عن بعض األسئلة:نرغب أي 

 خطة االستجابة الشاملة لدى  كما ذُكر فيPSD (PSD’s comprehensive response plan) ،

فنحن نعمل على وضع خطط الستمرار التعليم، في حالة اإلغالق. وعلى الرغم مما قيل، نتوقع أن 

يتم وقف التعليم إن حدث ذلك. نحن نبحث عن طرق لتقديم معلومات إثرائية للتالميذ خالل اإلغالق، 

لفصول ل في اولكننا نعرف أن ذلك لن يكون هو نفس التجربة الرائعة والوثيقة التي يتلقاها األطفا

 الدراسية كل يوم.

   مارس، فإن إدارة الصحة والبيئة ) 11اعتباًرا من ظهر يومDepartment of Health and 

Environment ( في مقاطعة الريمير لم توِص بإلغاء الفعاليات )مثل اجتماعات أولياء األمور

 بالمدرسين وغير ذلك(.

   تلقينا أسئلة بخصوص كيفية إخطارPSD ين والعائالت بحالة مفترضة/إيجابية لفيروس للموظف

COVID-19  ذات صلة بـPSD ما نفهمه هو أن إدارة الصحة ستخطرنا بأسرع ما يمكن بعد أي .

 11. واعتباًرا من ظهر PSDألي حالة ذات صلة بـ  COVID-19نتيجة إيجابية الختبار فيروس 

ة. وكذلك منذ ذلك الوقت، ال تزال هناك لم تتلّق مثل هذا اإلخطار من إدارة الصح PSDمارس، فإن 

لدى أحد المقيمين في مقاطعة الريمير. أفادت إدارة  COVID-19حالة واحدة إيجابية مفترضة من 

 الصحة بأن الحالة الواحدة المؤكدة في المقاطعة ليست مرتبطة بأي إدارة تعليمية.

   تلقتPSD ن أن تسيطر أسئلة كذلك بخصوص السفر خالل عطلة الربيع. ال يمكPSD  على المكان

الذي يسافر إليه التالميذ والموظفون بناًء على قرارهم الشخصي وفي حالة سفرهم. يرجى العلم أنه 

بإخضاع التالميذ أو الموظفين لفحوصات أو لحجر صحي بسبب أعراض  PSDال يمكن أن تقوم 

لصحة العامة فقط. وال . بل تقتصر تلك السلطة على هيئات اCOVID-19تبدو ذات صلة بفيروس 

https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/Coronavirus/PSDCOVID19Plan.pdf


 

 

يمكن لإلدارة كذلك التحكم على أي قيود تفرضها بلدان أو واليات أخرى استجابة لهذا التفشي 

 العالمي.

، بما في ذلك خطة االستجابة الشاملة COVID-19لتفشي فيروس  PSDللمزيد من المعلومات عن استجابة 

 COVID-19.لفيروس  PSDصفحة الويب المخصصة الستجابة واألسئلة الشائعة، يرجى التفضل بزيارة 

ونحن نبذل قصارى ومرة أخرى، يجب أن أشدد على أنه ال توجد حاليًا خطط لإلغالق بعد عطلة الربيع.  

 جهدنا لالستعداد االستباقي واالستجابة لهذا الموقف المتغير باستمرار.

 

 مع خالص التحيات، 

 Sandra Smyser 

 العامالمدير  
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