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 شوند. مارچ بسته یم 16رس از تاری    خ  سن هوان مکاتب/مدارس حوزه تعلییم
 

 بدانید که این اطالعات و راهنمایی ها در جریان هرگونه به روزرسایی مقامات ایالتی و فدرال قابل تغییر هستند
ً

 .لطفا
 

ً
 توجه داشته باشید که این تصمیم با در نظرداشت توصیه های مقامات دولت فدرال و ایالتی تغییر خواهد نمودلطفا

 
کید کنیم که این اقدام یک تالش برای کاهش است و نتیجه تایید شده ی  COVID-19 ما یم خواهیم تأ هیچ یک از در بیر

ی وجود ندارد آموزان یا کارمندان حوزه تعلییم دانش نگرایی فراوان برای دانشجویان، کارمندان و جامعه ما  مبتی بر  . همچنیر
 .انجام یم شود

 
ایط مداوم در حال تغییر مربوط به اساس وضعیتیک  بهما  اک درگیر هستیم.  COVID-19 با شر  به اشیی

ً
همانطور که قبال

 با سایر صیح/ ، همچنان با مسئوالن میگذاشته ا
ی

حوزه های بهداشتی در تماس نزدیک هستیم و به توصیه آنها و با هماهنگ
آموزان وان را به دانشهسن  حوزه تعلییم مکاتب/مدراسپردیس های  چمار  16تصمیم گرفته ایم که از روز دوشنبه  تعلییم

و کلیه فعالیت های برنامه های ورزشر  به شمولل( پریآ 12تا پایان تعطیالت بهاری )یکشنبه،  مکاتب/مدارس ما  و  ببندیم
 .خواهد بود فوق برنامه برای دانشجویان بسته

 
س است که دانش آموزان به  تسهيالت مکتب/ در حایل که  گونه اختیاری به مدرسه ما بسته خواهد شد، برنامه هایی در دسیی

ش پیدا کنند. هر و تقویتی فرصت های غتی سازی  د یم کند، که شامل اطالعایی در مورد سندی را ایجا مکتب/مدرسهدسیی
ی تعطییل خواهد بود. این اطالعات هفته آینده با انجمن های   برقراری ارتباط واقیع با کارمندان در حیر

ی
مدارس مکاتب/ چگونگ

اک گذاشته یم شود. ما از صیر شما قدردایی یم کنیم در حایل که کارکنان برای اجرای ساعات اداری مجازی کار   .یم کنندبه اشیی
 

ی  برنامه های تقویتی لیست از منابع یک مدرسه مکتب/ عالوه بر این، در هر وب سایت  ی در حیر آنالین برای حفظ یادگیر
  تا  آموزان درخواست نخواهیم کرد مدرسه وجود خواهد داشت. ما از دانشمکتب/ تعطییل 

ی
را انجام دهند.  وظایف خانگ

 .ای حمایت از دانشجویان از فرصت های غتی سازی استهدف ما فراهم کردن ساعات اداری مجازی بر 
 

ی کردن عمیق پردیس بسته هستیم عمومدر حایل که برای  ، یک تیم اختصایص از اداره نگهداری و عملیات ما اقدام به تمیر
 .های ما یم کند تا از تأسیسات ما قبل از بازگشایی مجدد اطمینان حاصل شود

 
فرصتی را برای خانواده ها فراهم یم کند تا روزانه دو وعده غذایی )ناهار و صبحانه برای روز بعد( را در  سن هوانحوزه تعلییم 

  سیار یک شویس پیاده روی 
ی

کنند.   دریافتسال و کمیی  18برای کودکان  (drive-thru) یا شویس وعده غذایی از طریق رانندگ
بعد از ظهر آغاز یم شود. در این زمان،  12:30صبح تا  11:30ساعت  مدرسه از مکتب/  26در  چمار  17این کار از سه شنبه 

  :، دوشنبه تا جمعه در مکان های زیر ادامه یم یابدپریلآ 3جمعه،  روز  این شویس تا 
Carmichael 

• Cameron Ranch Elementary, 4333 Hackberry Lane, Carmichael, CA 95608 
• Carmichael Elementary, 6141 Sutter Ave., Carmichael, CA 95608 
• Charles Peck Elementary, 6230 Rutland Dr., Carmichael, CA 95608 
• Coyle Avenue Elementary, 6330 Coyle Ave., Carmichael, CA 95608 
• John Barrett Middle, 4243 Barrett Road, Carmichael, CA 95608 
• Starr King K-8, 4848 Cottage Way, Carmichael, CA 95608 

  
Citrus Heights 

• Arlington Heights Elementary, 6401 Trenton Way, Citrus Heights, CA 95621 
• Carriage Drive Elementary, 7519 Carriage Dr., Citrus Heights, CA 95621 
• Grand Oaks Elementary, 7901 Rosswood Drive, Citrus Heights, CA 95621 
• Kingswood K-8, 5700 Primrose Dr., Citrus Heights, CA 95610 
• Lichen K-8, 8319 Lichen Dr., Citrus Heights, CA 95621 
• Mariposa Avenue Elementary, 7940 Mariposa Ave., Citrus Heights, CA 95610 
• San Juan High, 7551 Greenback Lane, Citrus Heights, CA 95610 
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• Woodside K-8, 8248 Villa Oak Dr., Citrus Heights, CA 95610 

  
Fair Oaks 

• Northridge Elementary, 5150 Cocoa Palm Way, Fair Oaks, CA 95628 
• Will Rogers Middle, 4924 Dewey Dr., Fair Oaks, CA 95628 

  
Orangevale 

• Ottomon Way Elementary, 9460 Ottomon Way, Orangevale, CA 95662 

  
Sacramento 

• Cottage Elementary, 2221 Morse Ave., Sacramento, CA 95825 
• Del Paso Manor Elementary, 2700 Maryal Dr., Sacramento, CA 95821 
• Dyer-Kelly Elementary, 3101 Bell Street, Sacramento, CA 95821 
• El Camino Fundamental High, 4300 El Camino Ave., Sacramento, CA 95821 
• Greer Elementary, 1300 Bell St., Sacramento, CA 95825 
• Mira Loma High, 4000 Edison Ave., Sacramento, CA 95821 
• Pasadena Avenue Elementary, 4330 Pasadena Ave., Sacramento, CA 95821 
• Thomas Edison Language Institute K-8, 2950 Hurley Way, Sacramento, CA 95864 
• Whitney Avenue Elementary, 4248 Whitney Ave., Sacramento, CA 95821 

  
کت یم کنند، برای مکتب/ این وعده های غذایی بدون توجه به  و به صورت سال و کمیی  18 کودکهر  مدرسه ای که در آن شر

. باشند تا وعده های غذایی فراهم شود رایگان قابل استفاده خواهد بود. مستندات الزم نیست. کودکان باید حضور داشته 

 برای 
ً

ی وعده های غذایی بر اساس تعداد كودكان حاضی تهیه یم شود. این برنامه ضفا ی یا گرفیی وعده های غذایی برداشیی
خواهد بود و وعده های غذایی در محل مرصف نیم شوند. ما خانواده ها را تشویق یم كنیم كه با عدم اجتماع در محل 

، در کاهش خطر ابتال مدرسمکتب/      COVID-19 به ه و استفاده از مسافت های اجتمایع پس از توزی    ع وعده های غذایی
 .همچنان كوشش كنند

 
ایط ممکن است به شعت تغییر کند، بنابراین ما شما را تشویق یم  گاه سازیم. شر ما به تالش خود ادامه خواهیم داد تا شما را آ

 .برای به روزرسایی ها بررش کنید www.sanjuan.edu کنیم تا وب سایت ما را در
 

ما یم دانیم که این بسته شدن برای بسیاری از خانواده ها سخت خواهد بود و از صیر و همکاری شما قدردایی یم کنیم، زیرا ما 
ی امنیت و رفاه دانش  .آموزان و خانواده های خود کمک یم کنیمدر تضمیر


