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  أهالي هنرايكو األعزاء ،
 

  سريع التطور حيث تم إجراء تغيرات سريعة لصالح الصحة العامة. COVID-(coronavirus) 19القلق بشأن ڤيروس كورونا 
 

 ،من بعض البالد إلي الواليات المتحدة الماضية أعلنت منظمة الصحة العالمية وباًء دولياً ؛ توقف السفر  ٢٤في خالل الساعات 
  تم وقف المباريات الرياضية أو لعب المباريات بدون حضور جمهور ؛ جميع الواليات تقوم بإلغاء أحداث بها مجموعات كبيرة.

  
، إال اننا قلقون بشأن التعرض المحتمل  COVID-19في حين ان الكثير من التركيز كان علي الحاالت اإليجابية للڤيروس 

قرار. لذا لدينا إعالن ر الصحية طويلة األجل إذا انتظرنا وقتاً طويالً التخاذ اليوم و المخاط ١٤و الحجر الذاتي لمدة   ،للعدوي
  :بقرار هام

  
مارس ، سيتم غلق المدارس الحكومية بهنرايكو للطالب لمدة أسبوعين كاملين (حتي يوم الجمعة  ١٦اعتباراً من يوم االثنين 

سيتم إعالمك بجميع التغيرات في  بحاجة إلي مد فترة اإلغالق. سنواصل تقييم الوضع ، و نقرر الحقاً ما إذا كنا مارس). ٢٧
  أقرب وقت ممكن.

  
ندرك ان هذا القرار يخلق العديد من األسئلة حول كيفية استمرار الطالب في التعلم. لدينا خطة شاملة ، سيتم إرسال المعلومات 

  التفصيلية في رسالة منفصلة.
  

  ”Virtual learning“ موظفون بمواصلة االستعدادات. ستتوفر تجربةمارس سيقوم المدرسون و ال ١٦يوم االثنين *
  مارس. ١٧"التعليم االفتراضي" (الرقمي و غير الرقمي) لطالب جميع المراحل الدراسية بدءاً من يوم الثالثاء 

  
خالل هذه التجربة غير المسبوقة ، سنستمر في بذل قصاري جهدنا لضمان صحة و سالمة مجتمعنا. ستقوم اإلدارة التعليمية و 

  ء تنظيف إضافي للمباني و الحافالت المدرسية ، و ستواصل تقديم أفضل ممارسات التنظيف.مرافق النقل بإجرا
 

باإلضافة إلي ذلك ، بالنسبة للعديد من طالبنا ، تعد الوجبات الغذائية المقدمة في مدارسنا جزءاً مهماً من تغذيتهم اليومية. يجري 
   هنرايكو.وضع خطط إضافية لتلبية هذا الغرض الحيوي لسكان مقاطعة 

 
يرجي العلم بأن هذا ليس قراًرا نتخذه بخفه. نحن ندرك ان آي تغيير في الجداول التعليمية هو أمر مزعج و غير مريح. و مع 

   ذلك ، يجب ان تكون أولويتنا دائماً هي صحة و سالمة طالبنا و أعضاء هيئة التدريس و المجتمع.
  

ابات منفصلة. لقد قمنا أيضا بإنشاء صفحة خاصة بڤيروس كورونا علي مرة أخري ، مزيد من التفاصيل سيتم طرحها في خط
   حيث سيتم نشر جميع المعلومات.page on our website 19”-“COVID موقعنا 

  
سوف نتغلب علي هذا األمر معاً ، و أعدكم أن فريق المدارس الحكومية بمقاطعة هنرايكو يعمل بتفاني لجعلك أنت و عائالتنا 

   فخوراً جداً.
  

  الخاص بك للحصول علي معلومات إضافية عندما تصبح متاحة. شكراً لصبرك و تفهمك.يرجي متابعة البريد اإللكتروني 
 
  

  بإخالص،
  

  ايمي كاشويل
  

   المشرف
  


