يصخشلا ميلعتلا ىلإ ةدوعلا
سرادم تالئاع جاتحت ءايشأ  10مهأ
اهتفرعم لتايس

صحفلا ميدقت بجي .بولطم يموي يحص صحف كانه نوكيس
راعشإ تالئاعلا ىقلتتس .احابص ةعباسلا ةعاسلا لبق
"دمتعم ريغ" وأ "هيلع قفاوم"

ةعنقألاا عضوت نأ بجي .عانق ءادترإ بالطلا نم بلطي س
ةلفاحلا يف ةعنقألا ءادترإ متيس .نقذلا تحت و فنألا قوف
مل اذإ .بارشلا وأ ماعطلا لوانت تاقوأ ءانثتساب سرادملا يف و
بيكرت مت .عانق ريفوت متيس ,عانق بلاطلا ىذل نكي
ريغ بالطلل ةصصخم ةيسارد لوصف يف ةيجاجز زجاوح
.ةعنقألا ءادترإ ىلع نيرداقلا

نم نكي مل ام ,ةلفاح دعقم لكل دحاو بلاط صيصخت متي س
قفدت ريفوتل اهليدعت وأ ذفاونلا حتف متيس .لزنملا سفن
ةيصخشلا ةيامحلا تادعم تالفاحلا وقئاس يدتريس .ءاوهلا
سمللا قطانم ريهطتب نوموق ي و ,عانقلا لثم ةدمتعملا
ايموي لماكلاب ةلفاحلا ميقعت متيس .راسم لك نيب يلاعلا
.ليغشت رخآ دعب

ةقطنم يف نيفظوملا لبق نم بالطلا عيمج ةلباقم متي س
مل اذإ .بولطملا يمويلا صحفلا ديكأت متيس .ةصصخم لازنإ
ةسردملا عقوم يف ةرسألا دهشتسف ,يحصلا صحفلا لمتكي
راظتنإ ةقطنم يف بلاطلا ىقبي س و اهب لاصتألا متيس وأ
تقولا لك نيعنقم ةبلطلا ىقبيس .هلامتكإ ىتح ةلصفنم
.تاقوألا عيمج يف مادقأ ةتس دعب ىلع و

ىقبت س .لقأ وأ ابلاط  15نوكت فوس لوصفلا عيمج ةعس
كلاذ يف امب مويلا لاوط اعم جاوفألا وأ ةريغصلا تاعومجملا هذه
هايم تارو د و جراخ م و لخادم صيصخت مت .ةحارتسألاو ءادغلا
بالطلا لصاويس .ةفلتخملا ةيبالطلا تاعوجملل ةفلتخم
.صصخملا لخدملا لالخ نم يحصلا مهصحف ديكات مت نيذلا
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بالطلل دعاقم صيصخت متيس ,يساردلا لصفلا يف
متيس .هاجتألا سفن هجاوت و مادقأ ةتس ةفاسم دعابتت
جيزم لالخ نم ةيندبلا ةيبرتلاو ةينفلا ميلعت ريفوت
نكمتيس .نمازتملا ريغ ميلعتلاو دعب نع ميلعتلا نم
ايصخش فثكملا صاخلا ميلعتلا نوقلتي نيذلا بالطلا
.مهملعم نم دعب نع ماعلا ميلعتلا ىوتحم ىلإ لوصولا نم
.ةنيعم هئاهنإ و لصفلا لوخد تاقوأ نوكتس

يمويلا مادختسألل ةصصخملا داوملا ىلع بالطلا لصحي س
يتلا رصانعلا دييقت متيس .نيرخآللا عم اهتكراشم نود
ايموي لزنملا ىلإ ةسردملا نم ابايإ و اباهذ ييتات

امب مويلا رادم ىلع نيديلا لسغل ةيولوألا ءاطعإ متيس
ليبس ىل ع ةحسفلا دعب و لوصولا دن ع دعب و كلذ يف
لسغ تاتفل عضو متيس .مامحلا مادختسا ,رصحلا ال لاثملا
.ىنبملا ءاجرأ عيمج يف نيديلا

تايصوت ل اقف و ةكرتشملا نكامالل يمويلا فيظتلا متيس
.ةماعلا ةحصلاو اهنم ةياقولا و ضارملا ىلع ةرطيسلا زكارم
هايملا تارو د و يلاعلا سمللا تاذ قطانملا فيظنت متيس
ةيصخشلا ةياقولا تادعم ريفوت متيس .مويلا يف تارم ثالث
ةلاح كانه تناك اذإ .يمويلا مادختسألل يسارد لصف لك يف
عبتت فوسف -19,ديفوك ءابوب ةباصألا ةدكؤم وأ اهب هبتشم
تاعارم ع م ) ةئبوألا ةحفاكم زكرم ( ميقعت و فيظنت تاءارجإ
.ةلصلا تاذ تاهجلاب لاصتألا تالوكتورب

عم ةبلطلا فطصيس ,لزنملا ىلإ ةدوعلا تقو نيحي امدن ع
ليمحت متيس .مادقأ ةتسلا دعابتلاةفاسم ىلع ظافحلا
.ةددحم ةقطنم يف مهمالتسا وأ ةبلطلا

بلاط لك راهدزا نامضل مزلي ام لك لعفب ةمزتلم  SPSلظت ً.الوأ انبالط يتأي  ،ءابولا لاوط
 ،يصخشلا ملعتلا ىلإ ةيلحرم ةدوعل نودعتسي نوفظوملا ناك .ةيميلعت ةئيب يأ يف
لبق ام ةلحرمو صاخلا ميلعتلل ةفثكملا ةمدخلا تاراسم يف نيلجسملا بالطلا نم اًءدب
ةحصلا تالوكوتورب ذيفنت مت .نوزهاج نحن .لوألا فصلاو لافطألا ضايرو ةسردملا
لقنل ةقطنملا تدعتساو  ،حيحصلا اهناكم يف ) (PPEةيصخشلا ةيامحلا تادعمو  ،ةمالسلاو
ءاقب نامضب نومزتلم اننإف  ،اًفلتخم يصخشلا ملعتلا ودبي دق امنيب .تابجولاو بالطلا
ىلع ةقطنملا ةطخ لوح ديزملا ىلع فرعت ةعتممو ةباذج ةيساردلا انلوصف
https://www.seattleschools.org/resources
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