To: Washington Township (WT) School Families
CC: Washington Township Staff
RE: Coronavirus School Closure Update & Information
Date: March 13, 2020
من :الواشطن تاون شب الى العوائل طالب جميع المدارس
تحديثات اغالق المدارس بسبب فايروس كورنا
التاريخ ١٣ :اذار ٢٠٢٠
غالق المدرسة وتحديث عن فيروس كورونا
سيتم  Hogsett ،ا وبالتعاون مع مكتب عمدة اندينا) (MCPHDبتوجيه من إدارة الصحة العامة في مقاطعة ماريون
إغالق منطقة مدرسة الواشنطن تاونشيب وأمام الطالب حتى  3أبريل  2020بسبب فيروس كورونا وفي حالة احترازية
.وكثير من الحذر
هذا وضع مرن ويمكن أن يتغير .يرجى تذكر أن الغرض من اإلغالق هو االبتعاد من التجمعات االجتماعية إلبطاء انتشار
الفيروس  .بناء على توجيه مديرية الصحة العامة لوالية اندينا  ،يرجى االمتناع عن الرحالت غير الضرورية إلى األماكن
العامة والتجمعات الكبيرة خالل وقت اإلغالق هذا .نحن نشجعك أيضًا على متابعة إرشادات مدرية الصحة العامة للوالية
.بشأن الحفاظ على صحتك خالل هذه الفترة
و  www.MarionHealth.orgيمكن العثور على أحدث المعلومات حول فيروس كورونا في
إذا كانت لديك أسئلة أو استفسارات بخصوص فيروس كورونافيروس  ،فيرجى www.CDC.gov/COVID-19.
.أو االتصال بطبيب الرعاية األولية الخا  3172215500على الرقم  MCPHDاالتصال بمركز اتصال فيروسات كورونا
إرشادات للطالب أثناء اإلغالق  -األسئلة الشائعة
؟س :هل ستقدم مدارس الواشطن تاوشب المساعدة في الوجبات أثناء اإلغالق
:ج :نعم .ستتوفر حزم وجبات مجانية ألي لالسر المدارس خالل إغالق المدرسة
ستوفر شركة الرعاية الغذائية لالطفال حزم وجبات "ا" للعائالت .سوف تحتوي عبوات الوجبات على  8أيام من اإلفطار
.والغداء
:سيتم التوزيع في كل مدرسة من خالل التقاط خدمة خاصة بسبب التوصية للرعاية االجتماعية
.األربعاء  18مارس من  11:00 - 9:00صبا ًحا و  7:00 - 5:00م
إذا كنت غير قادر على استالم الوجبات خالل األوقات المذكورة أعاله في  18مارس  ،يرجى إكمال المساعدة في الوجبات
خالل نموذج إغالق المدرسة .سيقوم موظف من فريق الواشطن تاون شب لتغذية األطفال بالمتابعة معك في غضون 24
.ساعة
؟س :هل هناك مصادر أخرى للطعام في المجتمع
:ج :نعم .يرجى اتباع المعلومات أدناه للحصول على مصادر أخرى للعثور على المساعدة الغذائية في مقاطعة مرين كاونتي
:مع بوصلة المجتمع  ،يمكنك العثور على
مواقع وجبة مجانية
بقاالت مجانية
األحداث المتعلقة باألغذية
وبرامج أخرى  SNAPو  WICمعلومات عن برنامج
:طريقتان للحصول على المساعدة
:على هاتفك الذكي
" "Community Compassوابحث عن  App Storeانتقل إلى

تنزيل وتثبيت
ابدأ باستخدام للعثور على المساعدة الغذائية التي تحتاجها
:ليس لديك هاتف ذكي
إلى  3174343758للحصول على المساعدة
أرسل رسالة
.ويمكنكم مشاهد مقاطع الفيديوالتعليمية على الرابط التالي التعليمية indyhunger.org/compass
؟س :هل سيتم إصدار بطاقات التقرير للربع الثالث في ضوء إغالق المدرسة
ج :انتهى الربع الثالث في  13مارس .سيتم إرسال بطاقات التقارير إلكترونيًا إلى العائالت في  20مارس عبر
Skylert.
؟س :ماذا يجب أن يفعل الطالب في المنزل أثناء اإلغالق وهل ستكون هناك أيام للتعلم اإللكتروني
ج :كما تعلم  ،صرح الحاكم يوم  12مارس أن المناطق التعليمية قادرة على التنازل عن  20يو ًما تعليميًا فائتًا بسبب فيروس
كورونا .بسبب هذا اإلعالن  ،سيكون من  16مارس حتى  27مارس  10أيام تعليمية .ويقدر األنشطة التعليمية المستمرة ،
ومع ذلك  ،سيتم تعيين هذه األيام على أنها "أيام التعلم في المنزل" لطالبنا .لن يتم تخصيص هذه أيام التعلم اإللكتروني  ،لذلك
.ال يلزم اتباع متطلبات إنديانا أليام التعليم اإللكتروني
نظرا لكي اليتم التنازل عن هذه األيام التعليمية  ،ستكون أنشطة التعلم في المنزل اختيارية للطالب إلكمالها  ،ولن يتم إصدار
ً
الدرجات .مرة أخرى  ،هدفنا هو تقديم أنشطة التعلم المستمر على الرغم من التعليم االختياري عن هذه األيام .على الرغم من
.أن المعلمين لن يصدروا درجات ألنشطة التعلم في المنزل  ،إال أنهم سيصدرون تعليقات قيمة للطالب
:تفاصيل اضافية
.سيتواصل معلم (معلمو) طفلك في فرص التعلم بالمنزل بحلول األربعاء  18مارس
وما إلى ذلك .سيتم  Google Suiteو  Canvasستستخدم المنطقة الموارد والفرص عبر اإلنترنت للطالب من خالل
.إصدار معلومات إضافية حول فرص التعلم االفتراضية في حالة اإلغالق الممتد
نظرا لمتطلبات التباعد االجتماعي توصي مديرية الصحة العامة في الوالية  ،لن نتمكن من إعادة الطالب إلى
لألسف ً ،
 .المدرسة في الوقت الحالي ويمكنكم الوصول إلى واي فاي العام مجانا
؟س :هل ستتاح لي الفرصة الستالم أدوية (أدوية) طفلي في المدرسة
ج :ستكون عيادات مدرستنا مفتوحة لآلباء و  /أو األوصياء المهتمين بتناول أدوية أطفالهم يوم االثنين  16مارس من 4-12
.مسا ًء وأيضا ً األربعاء  18مارس من  11-8صبا ًحا
؟س :ما هو التوجيه للطالب واألسر مع السفر المخطط له خالل عطلة الربيع
على ) (CDCج :يجب أن تأتي إرشادات السفر من أحدث المعلومات من مركز السيطرة على األمراض
www.CDC.gov/COVID-19.
يجب على الطالب أو الموظفين العائدين من دولة بها استشاري من المستوى  2أو المستوى  3إجراء عزل ذاتي لمدة 14
.يو ًما عند العودة إلى الواليات المتحدة
نظرا لتطور هذا الوضع بسرعة  ،قد تفرض السلطات الصحية أيضًا قيود سفر دولية و  /أو محلية و  /أو إقليمية في الواليات
ً
على اإلنترنت حول متطلبات الحجر الصحي وفقًا  CDCالمتحدة في أي وقت .يرجى الرجوع إلى موقع الصحة العامة
 .لخطط السفر الخاصة
يجب على الطالب أو الموظفين الذين يعودون من أي سفر يعانون من أعراض الفايروس االتصال بطبيب الرعاية األولية أو
؟س :كيف ستنفذ مدرسة الواشطن تاون شب تنظيف المدارس والحافالت أثناء اإلغالق

ج :ستستخدم ادارة الواشطن تاون شب الصالحيات إغالق المدرسة لتنظيف المدارس والحافالت بشكل عميق وفقًا للمبادئ
 .التوجيهية من ادارة الصحة العامة للوالية
ستستمر ادارة الصحة العامة للوالية في تنظيف وتعقيم المدارس والمرافق والحافالت بما يتماشى مع توجيهات مركز
.السيطرة على األمراض
يركز موظفو الحفظ في جميع المدارس اهتما ًما إضافيًا على تطهير المناطق ذات الحركة الكثيفة واألسطح شائعة االستخدام
بما في ذلك العدادات  ،وأجهزة الكمبيوتر اللوحي  ،ومقابض األبواب  ،وتركيبات الحمامات  ،والمراحيض  ،والهواتف ،
.ومفاتيح اإلضاءة  ،ولوحات المفاتيح  ،واألجهزة اللوحية
؟س :كيف يمكن للعائالت البقاء بصحة جيدة أثناء اإلغالق
ج :حاليًا  ،يوصي مركز السيطرة على األمراض  ،ومجلس الصحة بوالية إنديانا  ،وإدارة الصحة العامة في مقاطعة ماريون
:بما يلي
المسافة االجتماعية
كثيرا بالماء والصابون لمدة  20ثانية .في حالة عدم توفر الصابون والماء  ،استخدم معقم اليدين المعتمد على
اغسل يديك
ً
.الكحول
.غطِ السعال والعطس باألنسجة أو بالسعال داخل الكوع
.تخلص من األنسجة المستعملة في سلة المهمالت
.تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأي ٍد غير مغسولة
ابتعد عن األشخاص المرضى أو الذين ال يشعرون بصحة جيدة وتجنب االتصال الوثيق باآلخرين من خالل المعانقة أو التقبيل
.أو المصافحة
كثيرا مثل األلعاب ومقابض األبواب
.تطهير األسطح واألشياء التي تلمسها ً
.اطلب المساعدة من طبيبك أو أخصائي الصحة إذا رأيت أو واجهت أعراضًا تسبب القلق

ما هي الموارد اإلضافية للعائالت خالل هذا اإلغالق؟
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)Centers for Disease Control and Prevention (CDC
World Health Organization
Indiana Department of Health
9 Tips to Stay Germ Free at School
Free Internet assistance through Comcast
Indiana Department of Education (IDOE): IDOE
| Marion County Public Health Department (MCPHD): MCPHD
Indiana State Department of Health (ISDH): ISDH: ISDH Home
Center for Disease Control and Prevention (CDC): Centers for Disease Control and
)Prevention (CDC
● World Health Organization (WHO): World Health Organization: WHO
● Link to MSDWT homepage with many resources:
https://www.msdwt.k12.in.us/2020/03/health-concerns/

