14, 2020مارس
العوائل االعزاء في المدارس العامة في بورتالند،
أكتب إليكم ألعلمكم أنه بسبب وباء ، COVID-19سوف نغلق جميع مدارسنا لمدة أسبوعين ابتداء من يوم االثنين  16مارس ويستمر
حتى يوم االثنين  30مارس .وينطبق هذا على جميع مرافق المدارس العامة في بورتالند ،بما في ذلك تعليم الكبار في بورتالند ومدرسة
بورتالند الثانوية للفنون والتكنولوجيا .كما سيتم إغالق برامج الرعاية قبل وبعد الرعاية ،بما في ذلك مدينة بورتالند لالستجمام ،خالل
هذا الوقت .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم تعليق جميع استخدامات المرافق الخارجية خالل هذا الوقت .وسيعمل المكتب المركزي للمقاطعة
بموظفين أساسيين ولكنه سيغلق أمام الجمهور .وسيتم تبادل التفاصيل المتعلقة ببرامج التعلم عن بعد والوجبات في أوائل األسبوع
المقبل.
كما تعلمون كان هذا الوضع يتطور بسرعة .في حين لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت في مدارس بورتالند العامة حتى اآلن ،هناك حالة
إيجابية واحدة من الفيروس في مدينتنا .وبعد التشاور مع طبيب المنطقة وفريقي اإلداري ومسؤولي الوالية وغيرهم من مسؤولي
المناطق المدرسية ،قررت أن هذا اإلغالق هو اإلجراء المسؤول الوحيد الذي يتعين اتخاذه.
وقد اتخذ هذا القرار مع دراسة متأنية للخيارات .ونحن ندرك أن إغالق المدارس سيكون مشقة لجميع األسر .وبالنسبة ألفراد مجتمعنا
األكثر حرمانا ،فإنه سيمثل مشقة أكبر .في حين أن فريقنا يعمل بجد للتحضير إلغالق المدارس ،فإننا لن نكون مستعدين بعد لتوفير
أشكال بديلة من التعليم والتغذية يومي االثنين والثالثاء  16و  17مارس .ونعتزم أن نكون مستعدين للقيام بذلك بحلول يوم األربعاء،
 18آذار/مارس .يوم الثالثاء ،سنقوم بتبادل المعلومات حول الخيارات التعليمية والغذائية التي ستكون متاحة لطالبنا.
.ومن الممكن أن يمتد هذا اإلغالق إلى ما بعد الجدول الزمني المتوقع الحالي .ومن المهم أن تمارس جميع األسر وتنفذ النأي
االجتماعي الصارم خالل هذا الوقت .وإذا أردنا أن نمنع الحاجة إلى إبقاء مدارسنا مغلقة لفترة طويلة من الزمن ،سيكون لزاما علينا
جميعا أن نقدم التضحيات الالزمة الحتواء انتشار الفيروس التاجي .يتم تحديث مركز
معلومات PPS COVID-19 (Coronavirus) Information Center-بانتظام .يمكنك العثور على آخر األخبار واإلعالنات
والموارد األخرى على هذا الموقع بما في ذلك مقال عن االبتعاد االجتماعي.

.

ارجوا أن تبقى آمن .وسأواصل التواصل بانتظام مع أسرنا خالل هذا اإلغالق.
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