
  
 سبوكان،  مدارس  مدیریة  طلبة ألھالي  طیبة تحیة

 

  نحن نقوم بإستخدام كل الطرق  -19.نشكركم على صبركم المستمر حیث نواجھ التحدیات الناجمة عن تصاعد أعداد إصابات كوفید
  نحن ممتنون بشكل خاص للعدید  .المتاحة من أجل المحافظة على التعلیم بداخل المدارس وتجنب غلق المدارس المفاجئ وغیر المخطط لھ

 أعضاء   من  والعدید  المركزیة اإلدارة من  إداري   50  من  أكثر یشمل  وھذا  .الصفوف في   الشواغر بتغطیة  قاموا  والكادر الذین  األساتذة من
 .الدعم كادر

 

  بذلك إلى خلق ضغط كبیر على صفوف منفردة، مدارس، وعملیات ، مؤدیا  غم من جھودنا، ما نزال نواجھ نقص ألعداد كبیرة یومیا  بالر
 الظروف  أن  بمعنى  القادم،  األسبوع في  المستویات  أعلى  إلى األومیكرون  أعداد تزاید   وصول  العامة  بالصحة  مسؤولون  یتوقع  .المدیریة

 .القادمة   العدیدة األسابیع عبر تسوء  وقد  تتحسن  ال  أن المحتمل من
 

  لذلك، سنقوم بتغییر التقویم المدرسي لنقوم بتوفیر وقت إضافي للكادر إلكمال الحجر الصحي الخاص بھم والالزم من قبل دائرة نظرا  
 ونتمكن   العمل   إلى  الكادر إعادة  على سیساعدنا النھج ھذا أن نعتقد  ،حرجا    وصلت حدا    الحالیة  الكادر  أعداد  مستویات  بأن  وإدراكا   .الصحة 
 .للطلبة واإلستمراریة یمكن  ما  بأكثر  مسبق  توفیر علم  مع  الحاالت، تعقب  من إدارة

 

 بدال    المدرسي، التقویم  دوام أیام  تغییر  یضمن  .المدرسة  بداخل  التعلیم بتوفیر  اإلستمرار  إلى نھدف  الصحة، دائرة  مسؤولي  بتوصیات  عمال  

 .الوالیة تلزمھ  من التعلیم اإللزامي الذي  یوما    180سبوكان  مدارس  مدیریة  طلبة  إستالم  من إلغاء الدوام المدرسي، 
 

 المدرسي   التقویم  على  التغییرات

 :المدرسي  التقویم  على  التالیة  التغییرات  على  القادمة  الثالث  األسابیع  تشمل
 

 )كنج  مارتن لوثر  یوم(  مدرسي   یوجد دوام  ال  –  ینایر  كانون الثاني  17 اإلثنین،    •

 األحوال سوء كتعویض عن  والمخصص مارس  آذار  14 یوم  من  بدال  (  مدرسي  یوجد دوام  ال  – ینایر  كانون الثاني  18الثالثاء،     •
 )الجویة

 )أدناه المالحظة  *  راجع(  الظروف على  مدرسي إعتمادا    یوجد دوام  ال  المحتمل من  –  ینایر  كانون الثاني  24اإلثنین،     •

 )األول الدراسي الفصل إلنتھاء  عطلة یوم (  مدرسي  دوام یوجد  ال  – ینایر  الثاني  كانون  31اإلثنین،     •
 

  یوم  مدرسیا    دواما   ھناك یكون ال  أن  نقرر  قد .مجتمعنا في بكوفید اإلصابات ونسب الكادر أعداد مستویات بمراقبة  سنستمر :مالحظة *
 ھذا  سیتم اإلبالغ عن .تعلیمي  تطویرمھني  كیوم  مخصصا    كان  والذي مارس   آذار 4 یوم  سیستبدل وھذا  ینایر،  كانون الثاني  24 اإلثنین
 .یمكن  ما  بأبكر  المسبق بالعلم  الطلبة  وأھالي للكادر  لیتیح ینایر  الثاني كانون  20 یوم  القرار

 

 ینایر   الثاني  كانون  18  لیوم  إضافیة  إعتبارات

 سن   قبل ما  األطفال  وبرامج Express  برنامج  بضمنھا  األطفال،  برامج لرعایة  ھناك  یكون  ینایر، لن   الثاني كانون  18 یوم الثالثاء
 .المدرسة

 

 أسئلة  أیة  حول   أستاذكم أو بمدربكم  اإلتصال  یرجى  .ممكن  وقت  ألبعد  المنھجیة وغیر   الریاضیة النشاطات تعدیل  أو   جدولة  یتم إعادة
 .محددة

 

  ھدفنا إبقاء أكبر عدد ممكن من الطلبة في المدارس وتقلیل ما أمكن من إحداث أي إضطراب للتعلیم والخدمات األخرى التي تقدمھا مدیریة
 اضأعر  یرجى اإلستمرار بإرتداء الكمامة، وممارسة توصیات النظافة الجیدة، والبقاء في المنزل إذا كانت لدیكم أیة .مدارس سبوكان

 المجتمعیة  الموارد بعض  ھذه  .أعراض   أیة عن   لإلبالغ طفلك  بمدرسة  الحضور تسجیل  بموظف  باإلتصال  األھالي قیام ینبغي  .19-كوفید
 :فائدة  ذات تكون  التي قد 

 اللقاح  لتقدیم اإلقلیمیة العیادات    •

 اإلقلیمیة سبوكان صحة   ئرةلدا كوفید التابعة  فحص مواقع    •
 

 .المعلومات من   لمزید سبوكان مدارس  مدیریة  موقع  زیارة أو  نتحدث  دعنا  بنا عبر  یرجى اإلتصال  تعلیقات،  أو  أیة أسئلة كانت لدیكم  إذا
 

 سبوكان  مدارس  مدیریة
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