
 

 

October 7, 2020 Update 

شكراً جزیالً للطالب والموظفین وأولیاء األمور على التزامكم وعملكم الجاد في جعل بدایة العام الدراسي ناجحة. نحن نقدر 
بشكل خاص صبر آبائنا في ھذا العالم االفتراضي. لقد تكیف الطالب والمعلمون جیًدا مع التعلم عن بعد. من المثیر أن نرى 

 خالل ھذه األوقات غیر العادیة. مقدار ما یتعلمھ الطالب وینموون

بینما نقترب من نھایة الربع األول من العام الدراسي ، أردنا أن نقدم لك تحدیثًا عن الحالة الصحیة للمنطقة. تستمر المنطقة في 
ة مغلقة یاتباع إرشادات اإلدارات الصحیة المحلیة والوالئیة. توصي إدارة الصحة في مقاطعة جاكسون بأن تظل المباني المدرس

. وفقًا ٪13. معدل اإلیجابیة الحالي أكثر من ٪10اإلیجابیة أعلى من  COVID-19إذا كانت النسبة المئویة لحاالت اختبار 
حالة من تلك  11طالبًا إیجابیة منذ مارس. وكانت  93، أثبتت نتائج اختبار  HMC-1إلدارة الصحة في میسوري ، داخل حدود 

 لماضیة.یوًما ا 14الحاالت في الـ 

 

 
 

تظھر البیانات أنھ ال یزال ھناك انتشار كبیر في المجتمع. مع اعتبار صحة وسالمة الطالب والموظفین كأولویة قصوى 
أكتوبر ، حیث یتعلم جمیع الطالب  22في الحالة الصحیة الحمراء في بدایة الربع الثاني ، الذي یبدأ في  HMC-1ستبقى  ،

 تقریبًا.

كل أسبوع وسیقوم بمراجعة إرشادات مسؤولي الصحة المحلیین  COVID-19منطقة بمراقبة حاالت سیقوم فریق قیادة ال
كل أسبوع ونقدم إشعاًرا لمدة أسبوعین على األقل قبل االنتقال إلى الحالة الصحیة  HMC-1والوالئیین. سنقوم بتحدیث مجتمع 

 التالیة.

نخفاض إلى مستوى یسمح للمنطقة باالنتقال إلى الحالة الصحیة الصفراء. ما زلنا نأمل أن یستمر عدد الحاالت اإلیجابیة في اال
عندما تنتقل المنطقة إلى الحالة الصحیة الصفراء ، سیعود الطالب إلى المباني في نموذج ھجین مع عودة ما قبل الروضة إلى 

 الصف الثاني أوالً ، ثم الصف الثالث حتى الصف الثامن متبوًعا بالمدرسة الثانویة.

للتذكیر ، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة 
. الوجبات متوفرة أیام  macbookhelp@hickmanmills.org أو ipadhelp@hickmanmills.org مع تواصل تقنیة

 . ھنا الثالثاء والخمیس. یمكن العثور على مزید من المعلومات حول الوجبات

 . الموقع تتوفر الموارد بما في ذلك رعایة األطفال والمساعدة المالیة على

 نشكرك على سعة صدرك ودعمك المستمرین بینما نعمل مًعا من خالل جمیع التحدیات التي یمثلھا الوباء.



 

 

 


