
 

 

 مارس   27مارس إلى  13تشيري كريك من  سيتم إغالق جميع مدارس

 ، تشيري كريك أعزائي أهالي مدارس

مارس لمنع ما رأيناه  27مارس حتى الجمعة ،  13يوم الجمعة ، مدارس تشيري كريك سيتم إغالق جميع المدارس في 

 .(COVID-19)  كورونا يحدث في جميع أنحاء البالد وفي عالمنا بسبب انتشار فيروس

 .مارس 27مارس حتى  13الرعاية النهارية لمدة أسبوعين. لن تكون هناك رعاية نهارية من  المدارس إغالق يشمل إغالق

 .موظف والمجتمع الذي نعيش فيه 9,000و  55,000أعتقد أننا يجب أن نعمل اآلن لحماية صحة ورفاهية طالبنا البالغ عددهم 

للوباء بالمنطقة االجتماع يوميًا لرصد الوضع وتقديم توصيات لي بشأن ما إذا كان من اآلمن والحكمة سيواصل فريق االستجابة 

 مارس. 30أن يعود الطالب والموظفون في 

لقد أجريت العديد من المحادثات مع مسؤولي الصحة المحليين والدوليين وقادة المجتمع وأعضاء فريق االستجابة للوباء. أعلم 

أن إغالق مدارسنا سيكون له تأثير كبير على عائالتنا ، ولكننا نعتقد أيًضا أنه يجب اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة لمنع انتشار 

 هذا المرض وحماية األرواح.

شيئًا في المدرسة يحتاجون إلى استالمه ، فيمكنهم الذهاب إلى المدرسة يوم الجمعة سيكون يوم عمل للموظفين. إذا ترك الطالب 

 .مارس ، وتسجيل الوصول في المكتب الرئيسي 13يوم الجمعة ، 

أثناء اإلغالق ، ستخضع جميع المدارس والمنشآت المحلية لعمليات تنظيف عميقة إضافية مع مطهرات فعالة للغاية. نحن 

حول كيفية تجنب  CDC وتوصيات أخرى من مركز السيطرة على األمراضغسل اليدين نشجعك في المنزل على مواصلة 

 .انتشار المرض

سوف نرسل اتصاالت بمعلومات إضافية حول وجبات الطوارئ ، والوصول إلى موارد التعليم عبر اإلنترنت والتطورات 

 .الجديدللحصول على  www.cherrycreekschools.org/coronavirus الجديدة. يرجى متابعة 

هدفنا دائًما هو حماية سالمة وصحة وعافية طالبنا وموظفينا وعائالتنا. وسط عدم اليقين والخوف الذي يجلبه هذا الوباء ، فإن 

 .COVID-19 . يمكننا العمل معًا لحماية بعضنا البعض وإبطاء تقدمثقافتناوتنا كمجتمع هي ق

تصال بمسؤولي الصحة العامة والقادة المنتخبين ومديري المدارس اآلخرين وسنوافيك بالمعلومات إلاسنستمر في البقاء على 

 .الجديدة فور توفرها. نشكرك على دعمك وشراكتك في هذا الجهد

 بإخالص،

 سيغفريد المشرف د. سكوت
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