
 تحية عوائل وموظفي مدارس بيتسبرغ العامة
  

 هذا التحديث من مدارس بيتسبرغ العامة
  

فيروس كورونا.  ظهر هذا  – ١٩-شكرا لكم على دعمكم وصبركم المتواصل بينما نتمكن من إدارة التطور السريع لحالة كوفيد
 اليوم، أعلن محافظ الوالية توم وولف إغالق جميع المدارس في الوالية لعشرة ايام على االقل. 

 . ، على االقلمارس  ٢٧ارس حتى يوم الجمعة المد  إغالقمارس سيتم  ١٦وهذا يعني أنه ابتداء من يوم االثنين، 
  

على لطلبتنا وأسرهم. لمعالجة هذه التحديات، المنطقة المدرسية ستبقي جميع  الطويلاإلغالق  ستوجههانفهم التحديات التي 
  بعد الظهر في المدرسة ١:٠٠ص إلى ١١:٠٠المباني المدرسية مفتوحة حتى يتمكن الطالب الوصول إلى الغذاء من ساعة 

في اتصال   القادماصل معكم بخطة لألسبوع تومارس. سن ٢٠الجمعة يوم  مارس إلى  ١٦األقرب إلى منزلهم من يوم االثنين 
 مستقبلي.

  
دية بما في ذلك موقع المنطقة المدرسية، االتصاالت اآللية ووسائل سنستمر في تحديث األسر من خالل قنوات التواصل االعتيا

 . www.pghschools.org/coronavirusالتواصل االجتماعية، باإلضافة الى وكاالت األنباء. موقعنا اإللكتروني 
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  ٢٧مارس إلى يوم الجمعة،  ١٦وفقا إلعالن يوم الجمعة من محافظ الوالية توم وولف، ستغلق جميع المدارس غدا، االثنين 
 مارس.

  
يزوروا أقرب موقع من منزلهم لمدارس بيتسبرغ العامة. ويشمل ذلك يمكن للطالب الذين يحتاجون إلى وجبة طعام يومية أن 

جميع مدارس الماكنيت، بإالضافة الى أكاديمية كاليتون، ومركز إنجاز الطالب، ومراكز التعليم المستقلة في مرحلة الطفولة  
مساء  ١:٠٠باحا الى  ص  ١١:٠٠جارتيرز، وحديقة كريسينت وسبرنك. وجبات الطعام ستكون متاحة بين الساعة -المبكرة

 مارس.  ٢٠مارس حتى يوم الجمعة ١٦ابتداءا من يوم االثنين 
  

متاحة على موقع المنطقة المدرسية. يمكن مارس، حزم نشاط تكميلي االختيارية على مستوى الصف ستكون  ١٨األربعاء، 
واقعة على من خالل بوابة كليفير للمنطقة المدرسية ال للطالب الوصول إلى الحزم على سكولوجي

www.pghschools.org/studentresources كومكاست تقدم الوصول إلى نقاط االتصال .Fi-Wi  والزبائن   مجانية
ويمكن االطالع على خريطة نقاط   .يوما ٦٠مجانا لمدة  المؤهلين ذات الدخل المنخفض يمكنهم الحصول على خدمات إنترنت

 على شبكة اإلنترنت.  Comcastاالتصال ومعلومات إضافية في موقع 
  

  ١٦االثنين إذا كان الطفل لديه الدواء في المدرسة، يمكن ألولياء األمور التقاط دواء الطفل من ممرضة المدرسة يوم غد  
. ويشترط على الوالدين أو الوصي ان يزيد  بعد الظهر ١:٠٠صباحا حتى  ٨:٠٠الساعة بين  مارس ١٧مارس والثالثاء 
وبعد يوم الثالثاء، لن تكون الوصفة الطبية متاحة   صول على دواء طفلهما.سنة حتى  يمكنهم التوقيع للح ١٨عمره / ها عن 

   حتى يعاد فتح المدارس.
  
سنواصل تحديث المعلومات المتعلقة باألسر والموظفين عن طريق االتصاالت اآللية ومن خالل موقعنا على شبكة اإلنترنت. 

 www.pghschools.org/coronavirusتفاصيل هذا االتصال والمزيد متوفرة على صفحة الويب 
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