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 ۱۹-اقعات مثبت کوید و رد مو  صنف ها در شاگردان  تمامی اولیااطالعیه ها به  تعمیم
 

شخیص در ییک از صنف های  ۱۹-معاینات کوید  ۀنتیجاطالعیه های خود به والدین هنگایم که حوزۀ تعلییم سن هوان 
ه تعلییم بخشی از تالش های جاری حوز  اطالعیه ها توسعه . را توسعه داده است د ردگثبت تشخیص یم  اطفال شان مدریس 

ن خاگسن هوان جهت مطلع ن ن اطفال آنهمکن است که م  است واقعات  نواده ها از هداشت  تشویق به هدف ا را متاثر سازد و نی 
ن انجام توجه بیشی  به بروز اعراض و عالیم و برای همه    . انجام یم شود  ۱۹-معاینات کویدمد نظر گرفت 
 

ن توصیه حریم مکتب بوده آخرین بار در  ۱۹-د مصاب به کویدکه در آن فر   شامل تاریخن  این اطالعیه ها  برای انجام و نی 
شاگردان یم توانند کماکان به درس هایشان در مکتب حاضن شوند  ،باوجود دریافت این اطالعیه ها است.  ۱۹-معاینات کوید

ن قرار باشد. مثبت  آنها  ۱۹-ات کویدمعاین ۀا نتیجظاهر گردد وینها مگر اینکه عالیم بیماری در آ )هر شاگردی که در قرنطت 
ن اشداده یم شود پیام مشخیص در مورد وضعیت   دریافت خواهد کرد.(  قرنطت 

 
ن به ر  حوزۀ تعلییم ۱۹-یص کوید صفحۀ اختصااطالعیه های عمویم، وه بر این عال  وز گردیده است که اکنون شامل ستون نی 
 ، یم شود. است داده شدهگزارش   یک روز پیش در روز جاری و  برای تمام واقعات جدید که در هر مکتب ت  ها
 

هوان به جانب آنها ارسال شده والدین/رسپرستان یم توانند پیام هاتی را که از حوزۀ تعلییم سن  پیایم را از دست دادید؟
لدین، واصفحۀ )پورتل( پسورد ه آن با استفاده از کود و و وارد شدن ب یمیدانلود کردن اپلیکیشن موبایل حوزۀ تعلاست با 

 ایند. مشاهده نم
نت  حفبه ص وارد شدنپیام ها را یم توان با  ن مطالعه با استفاده از کود و پسورد  www.sanjuan.edu/notifyه انی  والدین نی 

 نمود. 
 

ن به صفحۀ انشاگردان و کارمندان یم توان ات هستید؟برای انجام معاین رصت  در جستجوی ف نت  ند با رفت   ی 
www.sanjuan.edu/COVIDtest وان را مشاهده نمایند ه تعلییم سن هدر حوز  ۱۹-ات کویدفرصت های انجام معاین . 

 
ن و تجرید که برای  آخرین رهنمود ها بدانید؟یم خواهید در مورد  معلومات در مورد آخرین رهنمود ها در خصوص قرنطت 

نت  ، به صفحاده یم شود ه تعلییم سن هوان استفاز سوی حوز   . ئید جعه نمامرا www.sanjuan.edu/quarantineۀ انی 
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