
 خانواده های عزیز هینرایکو،

صحت نفع سریعآ به  شدهتغیرات ایجاد  و در محیط پخش شده به سرعت  که  COVID (coronavirus)-19(نگرانی در مورد 

 .امه میباشدع

سفر از نقاط جهان به  ،بین المللی را اعالم کرده است مریضی ساریجهانی یک  صحتساعت گذشته ، سازمان  24فقط در 

ایالت  است،خالی بازی شده  صحنهرویدادهای ورزشی ملی به حالت تعلیق درآمده و یا در  ،ایاالت متحده متوقف شده است

 گروهی بزرگ هستند. رویداد هایهای سراسر کشور در حال کاهش 

مانقدر نگران قرار گرفتن در معرض بوده است ، ما ه COVID-91در حالی که بیشتر تمرکز روی تستهای مثبت فردی برای 

روز متعاقب خود قرنطینه و خطرات طوالنی مدت برای  14احتمالی هستیم ، اگر مدت طوالنی صبر کنیم تا عمل کنیم ، 

 داریم: اعالمبرای  بزرگسالمتی وجود دارد. ما تصمیم 

 شاگردان( برای مارچ 27 ،)تا جمعه تمام یکو به مدت دو هفتهرانیه ناحیه عمومی مکاتب، مارچ 16دوشنبه،  سر از

و بعدا تصمیم خواهیم گرفت که آیا باید این دوره از بسته شدن را  ،ما به ارزیابی اوضاع ادامه خواهیم داد بسته خواهد شد.

 تمدید کنیم. در اسرع وقت از همه تغییرات مطلع خواهید شد.

و ، ایجاد می کند. ما برنامه دقیقی در دست داریم شاگردانادگیری ما درک می کنیم که این سؤاالت در مورد نحوه ادامه ی

 دقیق در یک پیام جداگانه به شما اطالع داده می شود. معلومات

 خود استفاده می کنند.  پالنگزاریبرای ادامه مارچ  16 ،و کارمندان ما از دوشنبهین معلم •
 در دسترس مارچ 17 ،دیجیتال( از سه شنبه"یادگیری مجازی" )دیجیتالی و غیر تجربیات 

 قرار خواهد گرفت.صنوف تمام  شاگردان 

جامعه خود انجام خواهیم داد.  حفاظتصحت و در طی این تجربه بی سابقه، ما همه اقدامات ممکن را برای اطمینان از 

را  مکتب و بس هاساختمان های  از  اضافیشاگردان  پارک کاری  ترانسپورت دیپارتمنتو HCPSبخش های تاسیسات 

 و به ارزیابی بهترین روش های تمیز کردن ادامه می دهند. ،انجام داده

ما بخش مهمی از تغذیه روزانه آنها  مکتبما، وعده های غذایی ارائه شده در  شاگردانعالوه بر این، برای بسیاری از 

 کو برنامه های دیگری ساخته شده است.ایر ینه ناحیهدر سراسر  است. برای رفع این نیاز حیاتی

گیریم. ما می دانیم که هرگونه تغییر در برنامه های آموزشی مختل و ا مینیست که مآسان لطفاً بدانید که این تصمیمی 

 اشد.، کارمندان و جامعه ما بشاگردان حفاظت، اولویت ما همیشه باید سالمت و حال ناخوشایند است. با این

 ماب سایت یرا در و COVID“- ”19 جداگانه ارائه می شود. ما همچنین یک صفحه پیام هایجزئیات بیشتری در  ،مجدداً 

 کند.  اعالمرا  مکتبایجاد کرده ایم که می تواند اطالعات مربوط به 

کو کار  ناحیه هینرایعمومی  مکاتبو من به شما قول می دهم که تیم اختصاصی در  داد، خواهیمانجام ما این کار را با هم 

 را بسیار سربلند کند. ،می کند تا شما، خانواده های ما

تشکر از شما برای صبر و درک برای معلومات بیشترهمین که در دسترس قرارخواهد گرفت ایمل تانرا چک کنید. لطفاً 

 شما.

 خالصانه،

 .Ed.D. کشول، Eایمی 

https://henricoschools.us/covid19/
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