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  19-قابله با کوید مکاتب برای مایمنی جدید تدابیر 
 

دریس بر یم یعتی پنج روز در هفته به شکل حضوری با تقسیم اوقات کامل  دوباره به حالت سنتی خود مکاتب حوزۀ تعلییم سن هوان 
ویا مکتب بخوانند بطور مستقل درس ( 12تا صنف  عبوری دورۀ کودکستاندر )جیح یم دهند فرزندانشان خانواده های که تر ؛ گردد 

( 
ی

 ( داشته باشند، این گزینه برایشان مهیا است. 8تا صنف  عبوری دورۀ کودکستاندر خانگ
 

   د این است که اطمینان حاصل کنحوزۀ تعلییم سن هوان هدف 
ی

ادامه  که درس های حضوری برای شاگردانمان امسال بدون سکتگ
ی به  یابد.  ی صحت و سالمتی شاگردان و کارمندانمان برای دست یافیی ی دلیل، ما پالن های ایمتی  اینتامی  وری است و به همی  هدف ضی

ی از امراض،   روز ه بخود را  ول و جلوگت 
صحت عامه کلیفورنیا و ادارۀ صحت عامه  ادارۀکرده ایم تا با آخرین رهنمود های مرکز کنتی

 داشته باشد.  سکرمنتو مطابقت
 

ی از کوید ه شما پالن کامل و ب نتی  19-روز شدۀ ما در خصوص جلوگت  را یم توانید در صفحۀ انتی
https://www.sanjuan.edu/covidsafetyplans صله اجتمایع، پیدا کنید. این پالن موضوعاتی از قبیل پوشانیدن روی، رعایت فا

 
ی

 رسیدگ
ی

 را شامل یم شود.  19-به واقعات کوید برنامه ها، و چگونگ
 

ایط وضع شده از جانب  دارۀ صحت عامه سکرمنتو حکم فعیل امطابق به  ، تمام شاگردان، کارکنان، و ادارۀ صحت عامه کلیفورنیا و شر
ی   ماسک بپوشند.  ویا سایر تاسیسات حوزۀ تعلییم بمکلف اند که در داخل فضا های بسته در مکت مراجعی 

 
و کارمندان باید پیش از در کودکان شان پیش از فرستادن آنها به مکتب باشند  همه روز متوجه اعراض و عالیمباید الدین و شپرستان و 

به منظور حصول اطمینان از اینکه وع ساعات کاری در مکتب، موجودیت هر نوع اعراض و عالیم در وجود خودشان را برریس کنند. شر 
 ادامه یم یابد، مهم است که هر کیس که اعراض و عالییم در وجود خود مشاهده یم کند ویا خود را 

ی
درس ها برای همه بدون سکتگ
 گشت داده یم شود، در خانه بماند. از برایش اجازۀ ب خوب احساس نیم کند تا زمانیکه

 
ان بلند واقعات  با توجه به ی وی از رهنمود  19-کوید   انتشار مت  ، مکاتب حوزۀ تعلییم سن هوان با پت  در کونتی سکرمنتو در حال حاضی

وری کرده است، تدابت  ایمتی ب ی را برای برنامه های که برگزار یم های ایالتی و محیل، برگزاری برنامه ها را محدود به برنامه های ضی یشتی
ی حوزۀ تعلییم در   محدود کرده است. مسئولی 

ً
ی و مهمانان در محوطۀ مکاتب را برای فعال شود روی دست گرفته است و حضور مراجعی 

ایط را نظارت یم کنند تا مطابق ی بهداشت محیل شر  با مسئولی 
ی

ند که چه زماتی  آن هماهنگ ن تدابت  ایمتی را سهل ای یم توانند  تصمیم بگت 
 تر کنند. 
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