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بھ والدین محترم عضو خانواده اداره مستقل 
مکاتب استن، 

بستن مکاتب ھرگز کار خوش آیند نیست، مگر 
صحت و سالمتی شاگردان، کارمندان و فامیل 

ھایشان برای مان از ھر چیز دیگر مھم و با 
اھمیت میباشد. بنا بر این تصمیم گرفتیم 

کھ ١٢٩مکاتب مان تحت تالش ھای وسیع کھ جھت 
مھار سازي مرض ساري  COVID-19ادامھ دارد، 

تا مدت نامالوم مسدود بمانند. 

ادامھ مدت بستھ شدن مکاتب کھ از قبل اعالم 
شده بود، با توجھ بھ تالشھای گسترده جامعھ 

ما برای مقابلھ با شیوع  COVID-19، یک 
اقدام محتاط و الزمی میباشد. 

ما خوشحالیم کھ گزینھ ھای بسیاری را کھ 
معلمان از آن طریق میتوانند محتوا تدریس 
بھ شاگردان برسانند، بھ شما ارائھ دھیم، 
از جملھ فرصت بردن مواد درسي بھ خانھ و 

یا حصول آن از طریق راھای مجازی نام برد. 
شما می توانید جزیات بیشتر در این زمینھ 
را در نامھ قبلی کھ این ھفتھ بھ خانواده 

ھا و کارمندان ارسال شده است بخوانید: 
https://www.austinisd.org/covid19/

communications . من اطمینان دارم کھ با 
راھنمایی کارمندان فوق العاده ما، 

شاگردان و خانواده ھایشان با موفقیت از 



Dari

طریق آموزش مداوم مصروف تعلیم و فراگیری 
تحصیل خواھند شد. در این محیط جدید و بی 

سابقھ، در آینده نقش ھای شاگردان، معلمان 
و خانواده ھا را تعریف خواھیم کرد.  

ھمچنین بھ اطالع شما رسانیده میشود کھ ما 
با شرکای بخش خصوصی و دولتی ھمکاری می 

کنیم تا از دسترسی بھ انترنت در مناطق کھ 
از این ناحیھ مشکل دارند، اطمینان حاصل 
کنیم. من بھ این میبالم(#AISDproud) و 

میدانم کھ بھ کمک وسایل الکترونیکی ھمراه 
کھ از قبل توزیع شده اند، و تعدادی کھ 

برنامھ توزیع آنھا در روزھای آینده 
داریم، نزدیک بھ ۵١ ھزار شاگرد بھ واسطھ 
تکنالوژی نامبرده بھ تحصیل مداوم ادامھ 

خواھند داد. 

دوری از مکاتب ما ممکن است برای شاگردان 
چالش برانگیز باشد. ھمانطور کھ تحصیل 
مداوم مھم است، آنچھ از اھمیت بیشتری 
برخوردار است مراقبت از  کودک بھ شکل 

مکمل آن  میباشد، کھ نایل شدن بھ آن از 
راه توجھ ویژه ای کھ از طریق یادگیری 

عاطفی اجتماعی گرفتھ می شود، ممکن 
میباشد. با فرزندان خود صحبت کنید و آنچھ 

را کھ اتفاق می افتد با ھم سپری کنید. 
بھتر است در مورد اینکھ ما در مکان و 

زمان بسیار متفاوتی نسبت بھ ھفتھ گذشتھ ، 
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ماه گذشتھ و حتی یک سال پیش ھستیم ، با 
آنھا بھ موافقت برسیم. زمان خواھد برد کھ 
از احساسات کھ از تغیر بزرگ کھ در زندگی 

روزانھ مان ایجاد شده بھ وجود آمده 
بگذریم.  اما با این تصمیم، تمام تالش خود 

را می کنیم تا اکنون جدا از ھم بمانیم، 
تا بتوانیم روزی با ھم بھ عنوان یک 

خانواده AISD با ھم نزدیک باشیم. 

منظور از اطالعیھ امروز این است کھ تا 
آنجا کھ ممکن است بھ والدین و مربیان 
فرصت بیشتری داده شود تا خانواده ھا 

بتوانند خوبتر تصمیم بگیرند و برنامھ 
ریزی کنند. در حالی کھ این چیزی نیست کھ 
برای پایان سال تحصیلی ٢٠١٩-٢٠٢٠ آرزوی 
آنرا داشتیم، من از ھمکاری شما در تالش 

ھای ما برای آماده گی شاگردان الی 
بازگشایی مکاتب، سپاسگزارم. 

باز ھم، برای ارتباط بیشتر با ما، از شما 
خواھانیم تا نظرایات و پیشنھادات خویش را 

با ما در این آدرس بھ اشتراک بگذارید: 
https://my.thoughtexchange.com/

hub/498310266#. صحت و سالمت شما اولویت 
شماره یک ما است. ما بھ ھمکاری نزدیک با 

مقامات امورصحیی برای اتخاذ بھترین 
تصمیمات برای مکاتب خود ادامھ خواھیم 

داد.  
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 داكتر پال كروز 
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