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 دربروزر 

ی
 2020 چمار  16به جامعه:  COVID-19 رابطه به  سان

 
، از نزدیک بر تحوالت مربوط حوزه های تعلییمما همچنان با همکاری سایر  ن مقامات بهداشت محیل و ایالتی  COVID-19به   و همچنی 

 ل بسته هستند. پریآ 12تا یکشنبه  سن هوانحوزه تعلییم نظارت یم کنیم. در این زمان، تمام مدارس 
 

در حال تحول به روزرسانن کنیم. در ضمن، ما از این  موضوع ربطه به اینما همچنان متعهد هستیم که هر روز، در صورت لزوم، در 
 ، استفاده خواهیم کرد: مطرح شده استفرصت برای پاسخ به برخن از سؤاالت متداول که در روزهای اخی  از طرف خانواده ها 

 
 مدرسه تعطیل است؟مکتب/ چه مدت 

 دستور  حوزه تعلییمل بازگشانی شود، مگر اینکه پریآ 13شنبه دو  و مدارس تا اواسط بهار تعطیل مکاتب/ قرار است تمام 
 .جدیدی را از مسئوالن بهداشت عمویم، ایالتی یا دولتی دریافت کند

 
 ؟دهند انجام  بودن مکاتب/مدارسباید خانواده ها در هنگام بسته را چه اقدامات احتیایط 

مدرسه هستند، مقامات بهداشت عمویم شهرستان ساکرامنتو بر مکتب/ آموزان و کارمندان در خارج از در حایل که دانش

)اجتناب از اجتماعات بزرگ، ماندن در خانه مسافت های اجتمایع اهمیت این امر تأکید یم کنند که همه اقدامات مناسب 
ه(  ش ویروس بسیار مهم استگرفته شود در نظر  باید تا حد امکان و غی    برای اطالعات بیشیی  . . این امر برای كمك به گسیی

ً
لطفا

 .مراجعه کنید http://covid19.saccounty.netدر آدرس   به وب سایت بهداشت عمویم شهرستان ساکرامنتو
 

ان در تابستان امسالرا  زمان این باید آیا دانشجویان    ؟کنند   جبر
 یبرا از جمله التی یخاص ا یدستورالعمل هابه ، ما ا یفرنیدر رسارس کال یاضطرار  تیوضع نیا اسیو مق گرانشبا توجه به  

ان این که به  درخواست چشم پوش    . انتظار داریم، نباشد  از ین یروزها جیر
 

 ارائه یم شود؟ نیاز دارند مدرسه مکتب/ آیا وعده های غذانی برای دانش آموزانی که به تغذیه 
را از روز بعد(  ی)ناهار و صبحانه برا نی کند تا روزانه دو وعده غذا  خانواده ها فراهم یم یرا برا فرصتی  سن هوان یمیحوزه تعل
  قیاز طر  نی غذا سیرسو  ا ی ار یس یرو  ادهیپ سیرسو  کی طریق

 
 افتیسال و کمیی در  18کودکان   ی( براdrive-thru) رانندگ

این  زمان،بعد از ظهر آغاز یم شود. در این  12:30صبح تا  11:30مدرسه از مکتب/  27در  چمار  17. این کار از سه شنبه کنند 
 :ل، دوشنبه تا جمعه در مکان های زیر ادامه یم یابدپریآ 3رسویس تا جمعه، 

 
Carmichael 

• Cameron Ranch Elementary, 4333 Hackberry Lane 
• Carmichael Elementary, 6141 Sutter Ave. 
• Charles Peck Elementary, 6230 Rutland Dr. 
• Coyle Avenue Elementary, 6330 Coyle Ave. 
• John Barrett Middle, 4243 Barrett Road 
• Starr King K-8, 4848 Cottage Way 

Citrus Heights 

• Arlington Heights Elementary, 6401 Trenton Way 
• Carriage Drive Elementary, 7519 Carriage Dr. 
• Grand Oaks Elementary, 7901 Rosswood Dr. 
• Kingswood K-8, 5700 Primrose Dr. 
• Lichen K-8, 8319 Lichen Dr. 
• Mariposa Avenue Elementary, 7940 Mariposa Ave. 
• San Juan High, 7551 Greenback Lane 
• Woodside K-8, 8248 Villa Oak Dr. 
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Fair Oaks 

• Northridge Elementary, 5150 Cocoa Palm Way 
• Will Rogers Middle, 4924 Dewey Dr. 

Orangevale 

• Ottomon Way Elementary, 9460 Ottomon Way 

Sacramento 

• Cottage Elementary, 2221 Morse Ave. 
• Del Paso Manor Elementary, 2700 Maryal Dr. 
• Dyer-Kelly Elementary, 3101 Bell St. 
• El Camino Fundamental High, 4300 El Camino Ave. 
• Greer Elementary, 1300 Bell St. 
• Howe Avenue Elementary, 2404 Howe Ave. 
• Mira Loma High, 4000 Edison Ave. 
• Pasadena Avenue Elementary, 4330 Pasadena Ave. 
• Thomas Edison Language Institute K-8, 2950 Hurley Way 
• Whitney Avenue Elementary, 4248 Whitney Ave. 

کت یم کنند، برای مکتب/ این وعده های غذانی بدون توجه به  و به سال و کمیی  18 کودکهر  مدرسه ای که در آن رس 
باشند تا وعده های غذانی صورت رایگان قابل استفاده خواهد بود. مستندات الزم نیست. کودکان باید حضور داشته 

 وعده های غذانی بر اساس تعداد كودكان حاضن تهیه یم شود. . فراهم شود 
 

 برای 
ً
ن این برنامه ضفا ن یا گرفیی وعده های غذانی خواهد بود و وعده های غذانی در محل مرصف نیم شوند. ما برداشیی

ه و استفاده از مسافت های اجتمایع پس از توزی    ع مدرسمکتب/ خانواده ها را تشویق یم كنیم كه با عدم اجتماع در محل 
، در کاهش خطر ابتال   .همچنان كوشش كنند  COVID-19 به وعده های غذانی

 
ی  یاضطرار  یمن هشدارها  توانم بکنم؟ کنم. چه یم  نیم افتیدر  یمحوزه تعلی( از هب  ، تلفن و غلیمی، ا)مت 

 یلیمربوط به تعط یها به خانواده ها و کارمندان در مورد به روزرسانن  گایها  یخود برا اطالع رسانن  ستمیاز س ما 
 ستمیس در خود را  یحیترج مربوط به نحوه به روزرسانن  یها دستورالعمل د یتوان . یممیکن  مدرسه استفاده یممکتب/ 

 . د یکن  دا یپ  www.sanjuan.edu/MyNotificationsدر  ما  اطالع رسانن 
 
س خواهد بود؟ انیدانشجو  یبرا یلیطول تعط در  یساز  غتی  تقویت  یا  یفرصت ها ا یآ  در دسب 

  ، که شامل اطالعانی کند   یم جاد یرا ا یمدرسه سند مکتب/  هر 
 

با کارمندان  غی  حضوریارتباط  یبرقرار  در مورد چگونگ
ن در ح اک گذاشته یممکاتب/  یبا انجمن ها یاطالعات در اواخر هفته جار  نیخواهد بود. ا یلیتعط ی   مدارس به اشیی
 . میکن  یم ما از صیر شما قدردانن ، کنند   کار یم  ضوریغی  ح یساعات ادار  یاجرا یکارکنان برایکه  مانتا ز شود. 
 یبرا نیآنال  یساز  غتن تقویتی یا از منابع  ستی یمدرسه لمکتب/  تیو هر وب سا حوزه تعلییم تی، وب سانیبر ا عالوه
 به کامل  ستیل دنید یمدرسه را دارند. براکتب/ م یلیدر تعط یی  ادگیحفظ 

ً
، لطفا

njuan.edu/onlineenrichmentwww.sa  د یمراجعه کن . 
 غی   یرا انجام دهند. هدف ما فراهم کردن ساعات ادار  وظایف آموزش  تا کرد   میاز دانش آموزان درخواست نخواه ما 

 است.  یتی تقو  یاز فرصت ها انیاز دانشجو  تیحما یبرا ریحضو 
 
 
 

http://www.sanjuan.edu/MyNotifications
http://www.sanjuan.edu/onlineenrichment
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 شود؟ یمات ارائه خدم ژهیآموزش و  انیبه دانشجو  چگونه
را صادر کند  نی دستورالعمل ها چمار  17دهد تا سه شنبه  دستور یم دولتفرماندار به وایل/  چمار 13 مؤرخ نی اجرا فرمان
 افتیو مناسب در  گانیرا برنامه آموزش   کی، و قانون فدرال التی یطبق برنامه امعلول  انیدانشجو دهد  ننایاطمکه 
 بود. واهد خس در دسیی  حوزه تعلییم توسط تی الیا یها نی راهنما افتیدر  از  پس ندهیآ در  شیی یب اتیکنند. جزئیم
 
 ؟اهد شد و خچه  دولت   مون هایآز 
 . میانتظار دار  العمل های دولتر به دستو ، ما ا یفرنیدر رسارس کال یاضطرار  تیوضع نیا اسیو مق گرانشتوجه به   با 
 
، میکن  یم شما قدردانن  یخواهد بود و از صیر و همکار  مشکلاز خانواده ها  یار یبس یبسته شدن برا نیکه ا  میدان یم ما 
ن ما در تضم را یز   . میکن  خود کمک یم یآموزان و خانواده هاو رفاه دانش تیامن ی 

 

 
 


