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 ، CSCE صباح الخیر عائالت
  

 أرید أن أقدم لك تحدیًثا هاًما بخصوص خطط إغالق المدرسة. سیستمر الطالب في الحفاظ على سالمتهم وتعلیمهم ورعایتهم من قبل
 .(الیوم ، الجمعة 13 مارس ، حتى الساعة 6 مساًء (إذا كانوا مسجلین في یوم ممتد CSCE الموظفین في

  

 ابتداًء من یوم االثنین COVID-19 ، 16 / سیتم إغالق مدرسة المجتمع للتعلیم اإلبداعي مؤقًتا بسبب مخاوف من تفشي فیروس كورونا
 .مارس. سنخطط إلعادة االفتتاح یوم االثنین 6 أبریل 2020 بعد عطلة الربیع المخطط لها

  

  .سنعید تقییمنا في األول من نیسان (أبریل) تقریًبا ما إذا كان سیتم تمدید اإلغالق بعد عطلة الربیع ، وسنتواصل مع العائالت في ذلك الوقت

  

 في مدرستنا. COVID-19 هذا إجراء استباقي بالنظر إلى اإلرسال حتى اآلن في مقاطعة أالمیدا. لم تكن هناك حاالت مشتبه فیها أو مؤكدة لـ
 نحن نغلق مدرستنا لحمایة صحة طالبنا وأسرنا وموظفینا ، ألن منظمة الصحة العالمیة ومركز السیطرة على األمراض أوضحا أن أحد

 أفضل الطرق لمنع انتشار الفیروس هو "اإلبعاد االجتماعي ".  بناًء على هذا التوجیه ، یتم إغالق المدارس في جمیع أنحاء كالیفورنیا لحمایة
 .الصحة العامة.  تشمل إجراءات المباعدة االجتماعیة الحد من مجموعات األشخاص الذین یجتمعون مًعا وإغالق المباني وإلغاء األحداث

  

 تجدون حزم "التعلم عن بعد" المرفقة.  سیكون معلم طفلك هو جهة االتصال الرئیسیة الخاصة بك على هذه الحزم ، وسیعمل مع العائالت
 .لتسجیل الوصول عبر الهاتف أو اإلنترنت. قد یتوفر دعم إضافي حسب الحاجة للطالب إلكمال هذه الحزم

  

 من المهم للغایة أن یبقى طفلك في منزلك أو في منزل أحد أفراد األسرة أثناء هذا اإلغالق  ، وال یستغل الوقت للخروج في المجتمع (مثل
 الذهاب إلى السینما والتسوق ، وما إلى ذلك). نوصي بعدم السفر كذلك. ینتشر الفیروس مثل البرد ، ویجب أن یكون الناس على بعد 6 أقدام
 من العطس والسعال. یمكن أن یبقى الفیروس على األسطح لعدة ساعات ، ویستمر في غسل الیدین بانتظام وتجنب لمس وجهك إذا خرجت

 إلى المتاجر أو ركوب وسائل النقل العام. كان هذا الفیروس صعًبا بشكل خاص على األشخاص الذین تزید أعمارهم عن 60 عاًما
 واألشخاص الذین یعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أو أمراض القلب واألوعیة الدمویة أو مرضى السكري. نحن نشجعك على الترتیب

 لطفلك للحصول على فرص للمشاركة في اللعب في الهواء الطلق وممارسة الریاضة - ولكن لیس في مجموعات كبیرة. وتجنب أیًضا
 المناطق التي یمر بها الكثیر من األشخاص والتي ال یتم تنظیفها بانتظام.   الغرض من إغالق المدارس هو الحفاظ على سالمة األطفال

 .والبالغین. من خالل الحد من التجمعات الكبیرة ، وخاصة في الداخل ، فإن فرصة انتشار الفیروس أقل

  

 ال یزال فریقنا یعمل أثناء اإلغالق. من فضلك ال تتردد في التواصل مع الموظفین التالیین إذا كان لدیك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي دعم.

 .نحن نتفهم أن هذه األزمة ستكون صعبة على العائالت ، ونحن هنا للمساعدة إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة
  

 .االحتیاجات التعلیمیة:  یرجى االتصال بمعلم طفلك مباشرة
 أسئلة المكتب العام (ساعات العمل الیومیة بین 3 / 16-3 / 26 من 9:00 حتي 12:00): السیدة یوالندا قرطبة، مدیر مكتب واالتصال

 yolandaa@communityschoolforcreativeeducation.org (األسرة: (4131-686-510

 مخاوف بشأن اإلسكان:  السید راؤول الكانتار ، عمید الثقافة المدرسیة: 510.359.7309 أو
raula@communityschoolforcreativeeducation.org 
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 خدمة وجبة "انتزاع" من مواقع المدارس التالیة بدًءا من االثنین 16 (OUSD) خدمة الطعام:  ستوفر منطقة المدارس الموحدة بأوكالند

 مارس حتى الجمعة 3 أبریل. سیتم توزیع الوجبات أیام االثنین والخمیس من الساعة 8:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا. في أیام االثنین ،
 یمكن لكل طفل الحصول على 3 وجبات إفطار و 3 وجبات غداء. في أیام الخمیس ، یمكن لكل طفل الحصول على وجبتي إفطار ووجبتین

 .بإحضار حقیبة أو مبرد لنقل هذه الوجبات OUSD غداء. توصي
  

 مدرسة سنكوفا االبتدائیة - 581 - شارع 61
 مدرسة هوفر االبتدائیة - 890 شارع بروكهورست

 مدرسة ویست أوكالند المتوسطة - 991 - شارع 14
 مدرسة أوكالند الثانویة - 1023 شارع ماك آرثر

 مدرسة غارفیلد االبتدائیة - 1640 - شارع 22
 Coolidge Avenue مدرسة بریت هارت المتوسطة - 3700

Life Academy / United for Success - 2102 - 35th Avenue 

 أكادیمیة كولیسیوم اإلعدادیة - 1390 - الجادة 66
 مادیسون بارك العلوي - 400 كابیسترانو درایف

 مدرسة فریمونت الثانویة - 4610 فوتهیل بولیفارد
Castlemont High School - 8601 MacArthur Boulevard 

 المهورست یونایتد - 1800 - شارع 98
  

 یمكن ألي طفل یبلغ من العمر 18 عاًما أو أقل الحضور إلى الموقع لتناول وجبات الطعام معهم. وهذا یشمل جمیع األطفال في مدینة أوكالند.
 .مرة أخرى ، یرجى إحضار حقیبة أو مبرد لنقل الوجبات

  

 نتمنى لك ولل أسرة صحة جیدة خالل هذه األزمة، وسوف توفر لك مع استمرار التحدیثات من خالل البرید اإللكتروني، وموقعنا على
 .االنترنت، والفیسبوك الطالعكم

  

 ،بإخالص
 مونیك ف.برینسون

 مونیك برینسون
 المالك

  
  

 
 


