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قیود الوالیة الجدیدة ، أصدر الحاكم نیوسوم )7(شھریولیو  17یوم الجمعة  ولیاء أمور الطلبةالموجھ البالغ الكما ذكر في 
 تشمل ھذه القیود:والطالب العائدین إلى المدارس. الخاص ب

المناطق التعلیمیة اتباع مراقبة البیانات على مستوى المقاطعة قبل أن تتمكن من مدارس مدیریات على  اآلن یجبأنھ    •   
 ریق التواجد الشخصي.  ط فتح المدرسة عن

الشخصي في أي وقت إذا كانت موجودة في  بالتواجد المناطق التعلیمیة للتدریسمدارس مدیریات یجوز إعادة فتح    •   
مقاطعة  32حدة من غوھي واعلما إن سان دیایوًما السابقة.  14خالل الـ  اتدرجة في قائمة مراقبة المقاطعم لم تكن مقاطعة

 قائمة المراقبة. موجودة حالًیاعلى
صف  منطفال لألموصى بھ  إنھوارتداء قناع طوال الیوم.  ُیطلب من األطفال من الصف الثالث إلى الصف الثامن   •   

 قناع.أن یرتدوا ال الروضة إلى الصف الثاني
لمسافة بین البالغین ال تزال على بعد ستة أقدام من بعضھم البعض وستة أقدام من األطفال. ومع ذلك ، فإن التباعد ا   •   

 .قدر اإلمكانو عملیام البعض،مسافة ستة أقدام من بعضھى الجسدي بین األطفال ینص اآلن على أنھ یجب الحفاظ عل
 COVID-19اختبار لـ القیام بالموظفین في كل مدرسة في كالیفورنیا بشكل دوري توصي إرشادات الصحة العامة    •   

 بناًء على اتجاھات األمراض المحلیة وحسبما تسمح بھ قدرة االختبار.
یضمن لجمیع الطالب على أن ، ة برنامًجا صارًما للتعلم عن بعدالمناطق التعلیمیمدیریات مدارس أخیًرا ، یجب أن تقدم    •   

 معلم مؤھل.وإلى الوصول إلى أدوات التعلم 
 

العام سانتي غیر قادرة على بدء  فإن مدیریة مدارس منطقةعلى قائمة المراقبة ، ھي مدرجة غو وبما أن مقاطعة سان دیا
 19لجمیع الطالب في بالتعلم عن بعد التعلیم نبدأ وف سمع ذلك ، لكن . وخالل التواجد الشخصي الدراسي بالتعلیم من

الخلیط بالدوام ، سوف نستخدم نموذج الشخصيالتواجد من خالل عندما یسمح لنا بالعودة إلى التعلیم و. )8(شھر  أغسطس
من خالل جمیع الطالب لالتعلیم ال تزال أولویتنا ھي توفیر وعودة إلى المدرسة". لمرحلة ال "كنموذج  قبل الظھر/ أوبعد الظھر

 .مقاطعتنا وقیود الوالیة بذلكعندما تسمح ظروف ، وھذا بدوام كاملو التواجد الشخصي
 

 تعلیم من خالل التواجدللحسب اإلرشادات والتوجیھات الجدیدة  واإلعفاء سأل بعض أفراد مجتمعنا عن شرط التنازل
وزارة  قبل  عن ھذه العملیة من من المعلومات المزیدلقى یتوف سمكتبنا المحلي للصحة العامة الشخصي. نحن نفھم أن 
المطروحة  نقوم بتحدیث األسئلة الشائعةوف سفھذه المعلومات معنا.  وسیشاركون بدورھم ،الصحة العامة بكالیفورنیا

 تواصل.ھذا الیتم الخاصة بنا عندما و) FAQs( باستمرار
 

 سوف تكون عملیة التسجیل في العام الدراسي كما یلي:
قائمة  خارجالمقاطعة  عندما تصبحإذا كنت ترغب في الحصول على التعلیم من خالل التواجد الشخصي لطفلك  -1

المعلمون وف یبدأ . سمع مدرس الصف في المدرسة التي یحضر إلیھا) تلقائًیا أو أطفالكسیتم تعیین طفلك (المراقبة، 
عندما ال نكون على قائمة  لتقدیم التعلیم من خالل التواجد الشخصيیتحولون وف سثم و ،بالتعلم عن بعد السنة الدراسیة

 .يمدرس في كل حرمفات الجسدیة المطلوبة بین األشخاص جمیع المسال بشكل مالئملتنظیم لاستعدنا نكون قد المراقبة و
یرجى تقدیم  ،الشخصيبالتواجد ، بدالً من التعلیم دراسيھذا العام اللن بعد إذا كنت ترغب في برنامج للتعلم ع  -2

برنامج  Distance Learning Program : )7(شھر یولیو 31معلوماتك باستخدام النموذج التالي بحلول 
من خالل التواجد الشخصي،  العودة إلى التعلیم طفلھلال یرید  لي أمرألي و وف یقدمھذا البرنامج سو . التعلم عن بعد

لھذا  معلوماتك تجاھل ھذه الخطوة إذا كنت قد قمت بتقدیم یمكنكتصبح المقاطعة خارج قائمة المراقبة.  وذلك عندما
 .الشأن من قبل
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تجد معلومات محدثة بشأن مكونات برنامج التعلم عن بعد وخطة إعادة فتح المدارس اآلمنة على موقعنا اإللكتروني: وف س

www.santeesd.net .بتحدیث األسئلة الشائعة الخاصة بنا عندما نتلقى أسئلة ومعلومات جدیدة من القیام سنواصلو 
 .والیةالمقاطعة وال

 
تتلقى العام الدراسي. وسوف لھذا  عادة فتح المدارس اآلمنة" إل خطتنا"بتنفیذ أثناء قیامنا ، على ثقتك بنا شكًرا لك، مرة أخرى

في غضون األسبوعین المقبلین إلى  جدول الدوام قبل الظھر/ أو بعد الظھرموقع مدرسة طفلك بخصوص من اتصاًال من 
 أي الرعایة اآلمنة. Project SAFEلبرنامج  خالل موقعنارعایة األطفال في المدرسة من ل المتوفرة خیاراتالجانب 
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