Farsi/Dari

ی
(کونت) سکرمنتو به طور متوسط  27مورد جدید ابتال به کوید 19-در هر  100.000باشنده
از روز چهارشنبه ،شهرستان
ز
نوامی آغاز گردیده و
داشته است .این موضوع نشان دهنده ادامه روند در حال رشد میان قضایای جدید مباشد که در ماه
ر
سکرمنتو را به صورت کامل در ردیف "بنفش/انتشار ی
گسیده" در "سیستم درجهبندی ی
ایالت خطر انتشار کوید "19-قرار
ز
ی
بهداشت دولت ی
ی
مدهد .مطابق رهنمود های صیح/
شهرستات حد اقل برای دوهفته از ردیف "بنفش"
صورت که
ایالت ،در
ز
خارج نشده یا در ردیف "رسخ" یا پائیتر قرار نگرفته باشد ،مکاتب/مدارس باز شده نمتوانند.
ی
با توجه به روند اطالعات صیح/
بهداشت در هفته های اخی ،کارکنان حوزه تعلیم تشخیص داده اند که بعید به نظر مرسد
که شهرستان سکرمنتو برای بازگشت به آموزش حضوری اصالح شده در تاری خ  5جنوری ،بتواند به موقع به ردیف "رسخ"
انتقال نماید .برای محافظت از صحت و مصؤنیت دانشآموزان ،کارکنان و اعضای جامعه ،بازگشت به آموزش حضوری تا
ی
زمان بهبود وضعیت صیح/
ارزیات نموده
بهداشت ،به تعویق افتاده است .کارکنان مانند گذشته تمام شاخص ها را از نزدیک
ر
و هر پنجشنبه بعد از ظهر اطالعیه جدیدی را در ویب سایت حوزه تعلیم در آدرس ،www.sanjuan.edu/covid19
ر
نش منمایند.
جات نیست که ما آروز یا توقع داشتیم که در آن قرار داشته باشیم "،آقای کینت کرن رئیس عموم حوزه تعلیم گفت.
" این ی
.
"این یک موضوع بسیار نا امید کننده برای همه ما است " آموزگاران و سایر کارکنان ما سخت تالش نموده اند تا برای بازگشت
ً
به آموزش حضوری آماده باشند و به این تالش ها ادامه خواهند داد تا در صورت مساعد شدن زمینه ،ما بتوانیم فورا و به
شکل مصؤن از بازگشت دانشآموزان به آموزش حضوری استقبال نمائیم.
تاری خ  5جنوری ،تمام صنف/کالس ها در قالب "آموزش از راه دور" ی
باق خواهند ماند .مکاتب/مدارس همچنان به کار شان
ر
آموزش توظیف منمایند تا در صورت مساعد شدن ررسایط ،با اطالع
ادامه مدهند و دانشآموزان را در گروه های کوچک
ز
رسات دو هفتهای به خانواده ها و کارکنان ،بتوانند به مدل آموزش حضوری انتقال نمایند.
ً
از خانواده ها و اعضای جامعه درخواست مگردد که لطفا با استفاده از روبند (ماسک) هنگام حضور در محالت عموم،
ز
یز
شسی مکرر
مریض،
کاهش اجتماعات تا حد ممکن ،عدم خارج شدن از خانه تا  72ساعت پس از بهبودی در صورت
دستها و پوشانیدن دهان و ز
بیت هنگام عطسه و رصفه ،همکاری نمایند که سکرمنتو از ردیف "بنفش" خارج شود.
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