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 تحية طيبة ألهالي طلبة مديرية مدارس سبوكان،
 

كما ذكرنا في ما بلغناكم به اإلسبوع  . 19-تصاعد أعداد إصابات كوفيدنشكركم على صبركم المستمر حيث نواجه التحديات الناجمة عن  
هات المسؤولين في  ، بموجب توجينحن نقوم بإستخدام كل الطرق المتاحة من أجل المحافظة على التعليم بداخل المدارسالماضي، 
 الصحة.  

 
الثاني يناير كانون  24ستخدام يوم على تقييم الوضع الحالي والنقص المستمر بالكادر، سنمضي قدماً بتعديل التقويم المدرسي وإإستناداً 

يوم   180ويضمن توفير طلبتنا بـ  مفاجئ وغير المخطط لهتجنب غلق المدارس الهودنا ل. هذا جزء من ج" المدرسي  تعطيل للدوام"كيوم 
 دراسي بداخل المدرسة. 

 
 التاليين كما يلي: سيكون الجدول عبر األسبوعين 

 

 رمهني تعليميكيوم تطوي مخصصآذار مارس وال 4يستبدل يوم ) *ال يوجد دوام مدرسي –كانون الثاني يناير   24اإلثنين،  •
 ( للتدريسيين

 يوم دوام قصير  –كانون الثاني يناير  28الجمعة  •

 م مدرسي )يوم عطلة إلنتهاء الفصل الدراسي األول(ال يوجد دوا –كانون الثاني يناير   31اإلثنين،  •
 
، بضمنها  الصباحية أو بعد الظهرللفترات  لن يكون هناك برامج لرعاية األطفالكانون الثاني يناير،  24يوم اإلثنين مالحظة: يرجى ال* 

على البرامج الرياضية والنشاطات ما بعد شكل ممكن  نسببأيتم التعديل كذلك  وبرامج األطفال ما قبل سن المدرسة.  Expressبرنامج 
 كانت لديكم أية أسئلة محددة. . يرجى اإلتصال بمديركم الرياضي أو اإلداري بمدرستكم إذا  المذكور اليومفي ة المجدولة  المدرس

 
 الت اإلصابات حا لتعقب للطلبة إستمارات جديدة

 

توفير للمساعدة في  spokaneschools.orgيتم إضافة إستمارة على موقع مدارس سبوكان كانون الثاني يناير،  21يوم إعتباراً من 

العوائل على إدخال   تيحت الت اإلصاباتحا تعقبإستمارات  توجيهات أفضل للكادر والمدارس في ما يخص فترات الحجر الصحي.
على تاريخ عودة الطالب إلى المدرسة حال إكمال  العوائل  تحصلالمصاحبة.  عراضاألالطالب لإلصابة ولمعلومات المتعلقة بتعرض ا

 اإلستمارة. 
 

أو كانوا قد تعرضوا أو  لديهم فحص موجب، ولمن لديهم أعراض، التي  لطلبةملء هذه اإلستمارة ل واألوصياءيتطلب من أولياء األمور 
 أفراد العائلة أو من خارجها. من شخص مصاب سواء من  إقتربوا

 
رسة أطفالهم ولم يستلموا رداً لحد اآلن من ممرضة تعقب الحاالت رضات مداإلتصال بممذين قاموا بمالحظة: ينبغي على العوائل ال

 ريخ عودة الطالب. اينبغي عليهم ملء هذه اإلستمارة لتحديد ت
 

 خاص بالغيابات الخاص بمدرسة طفلكم لإلبالغ عن غياب طفلكم. هاتف الالبتصال اإلبعد ملء اإلستمارة، يرجى 
 

. أدناه ثالث 19-أعراض لكوفيد، وإتباع التعقيم الجيد، والبقاء في المنزل إذا كانت لديكم أية كذلك نرجو اإلستمرار في إرتداء الكمامة
 في الوقت الحالي مع إنتشار الوباء: كون مفيدة قد تجتمعية التي موارد م

 

 العيادات اإلقليمية لتقديم اللقاح •

 مواقع فحص كوفيد التابعة لدائرة صحة سبوكان اإلقليمية  •

• COVIDtests.gov -  19-عدة فحص منزلية لكوفيد 
 

 لمزيد من المعلومات. موقع مديرية مدارس سبوكانأو زيارة  دعنا نتحدثإذا كانت لديكم أية أسئلة أو تعليقات، يرجى اإلتصال بنا عبر 
 

 مديرية مدارس سبوكان

https://www.spokaneschools.org/backtoschool2021
https://www.spokaneschools.org/backtoschool2021
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/locations/99203
https://covid.srhd.org/topics/covid-19-testing/community-testing-site
https://www.covidtests.gov/
https://www.spokaneschools.org/Page/5175
https://www.spokaneschools.org/backtoschool2021

