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ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﮐﺎرﻣﻧدان ﻋزﯾز ، LCPS
ﻣدارس دوﻟﺗﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻻودن وﺿﻌﯾت ﭘﯾﺷرﻓت وﯾروس  COVID-19را ﺑطور ﻣداوم ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﺎ ﺑر روی ﺗدوﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و
ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای اداﻣﮫ آﻣوزش ﺑرای ھﻣﮫ داﻧش آﻣوزان  LCPSو اداﻣﮫ ﺧدﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ آن ﻣﺗﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ﻣﺗﻣرﮐز ﺷده اﯾم و اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن در ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی
ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد را ﺑﮫ اﺟرا درآورده اﯾم.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾد  ،ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻻودن اﻣروز در واﮐﻧش ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺷﯾوع  ، COVID-19ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﻟزوم اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای
ﻣﺣدود ﮐردن ﺷﯾوع ﺑﯾﻣﺎری  ،وﺿﻌﯾت اﺿطراری اﻋﻼم ﮐرده اﺳت.

ﺗﻣدﯾد ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﮔﺳﺗرده ﻣدارس
ﺑرای اداﻣﮫ ﺣﻔﺎظت از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎن ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم ﺗﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﻣدارس  LCPSرا ﺣداﻗل ﺗﺎ  10آورﯾل ﺗﻣدﯾد ﮐﻧﯾم .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﻣدارس ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ اواﯾل  13آورﯾل ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺷوﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ اﯾن اﻣر ﺑراﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده در اﯾن زﻣﺎن ﺑﻌﯾد ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد.
ﻣﺎ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑرای اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺳﺗﮫ ﻣﺎﻧدن ﻣدارس ﺑرای ﺷش ﺗﺎ دوازده ھﻔﺗﮫ دﯾﮕر از اﯾن زﻣﺎن ﯾﺎ ﺣﺗﯽ طوﻻﻧﯽ ﺗر ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ
ﻣﺗوﺟﮫ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل دارد اﯾن ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺗﺄﺛﯾرات دﯾﮕری ﺑر داﻧﺷﺟوﯾﺎن  ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﺗﺄﺛﯾر
ﺑﮕذارد و ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐوﺷش و ﺗﻼش ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت  ،ﺑﺎ ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﺧواھﯾم ﮐرد.

اداﻣﮫ آﻣوزش
اداره آﻣوزش ﻣدارس ﻻودن از طرﯾﻖ ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﯾﺎدﮔﯾری اﺧﺗﯾﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳت  ،ﺑﮫ آﻣوزش داﻧش آﻣوزان
اداﻣﮫ ﺧواھد داد .از ﺗﺎرﯾﺦ  27ﻣﺎرس ،ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﺗﻘوﯾت ﻣﮭﺎرت و داﻧش و ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﮫ آﻧﮭﺎ آﻣوزش داده ﺷده اﺳت .ﺗﺟﺎرب
ﯾﺎدﮔﯾری ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و اراﺋﮫ ﺷده ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان و ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾن ﻓرﺻت را ﻣﯽ دھد ﺗﺎ در ﻣﻔﺎھﯾم  ،اﯾده ھﺎ و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻗﺑﻼً ﺑﺎ آﻧﮭﺎ آﺷﻧﺎ ﺷده اﻧد  ،ﻋﻣﯾﻖ ﺗر ﻋﻣل ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﯾﺎدﮔﯾری اﺧﺗﯾﺎری ﻧﻣره ﮔذاری ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﻣﮑن اﺳت از
ﺟﻣﻠﮫ ﻣﮭﺎرت ھﺎ و داﻧش ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﻌد از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗدرﯾس ﻧﺷده اﻧد  ،آﻏﺎز ﺷود .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ
اﺧﺗﯾﺎری در دﺳﺗرس واﻟدﯾن اﺳت و ﻣﯾﺗواﻧﻧد از اﯾن آدرس ﺑﮫ آن دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧدwww.lcps.org/continuityofeducation. :
از  23ﻣﺎرس  ،ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻓﻼﯾن ارﺳﺎل ﺷده در وب ﺳﺎﯾت ﻧﯾز ﺑرای ﺑرداﺷت در "ﺗوﻗﻔﮕﺎه ھﺎی وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ" ﮐﮫ در زﯾر
ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺳروﯾس وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﮔﺳﺗرده" ذﮐر ﺷده در در دﺳﺗرس ﺧواھد ﺑود.
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﮐروم ﺑوک ﺑرای داﻧش آﻣوزان
 LCPSﺑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮔﺳﺗرده ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻣدارس ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻻودن  15،000 ،راﯾﺎﻧﮫ ﻟپ ﺗﺎپ اﺿﺎﻓﯽ ﺳﻔﺎرش داده اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻋت ارﺳﺎل ﯾﮏ
راﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھر داﻧش آﻣوز را در ﮐﻼس ھﺎی ﺳوم ﺗﺎ دوازدھم ﺗﺳرﯾﻊ ﮐﻧﻧد .دو ﺳوم داﻧش آﻣوزان اﯾن رده ھﺎی ﮐﻼﺳﯽ ،دارای ﻟپ ﺗﺎپ
ھﺳﺗﻧد و ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣﺎل ﺗﺳرﯾﻊ در اﻋزام ﻟپ ﺗﺎپ ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺑرای ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اﻣﺳﺎل ھﺳﺗﯾم .دﭘﺎرﺗﻣﺎن ﻧوآوری دﯾﺟﯾﺗﺎل
) LCPS (DDIدر ﺣﺎل ﺗﮭﯾﮫ طرﺣﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت اﺟرای آن ،وﺳﯾﻠﮫ ھوﺷﻣﻧدی را ﺑرای داﻧش آﻣوزان در رده ھﺎی  3ﺗﺎ  12ﮐﮫ
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ھﻧوز وﺳﯾﻠﮫ ای در اﺧﺗﯾﺎر آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت ،ﺧواھد ﻓرﺳﺗﺎد .ﺧﺎﻧواده ھر داﻧش آﻣوز در ﮐﻼس ھﺎی  3ﺗﺎ  12ﮐﮫ ھﻧوز دﺳﺗﮕﺎھﯽ در اﺧﺗﯾﺎر
ﻧدارﻧد  ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از اواﯾل ھﻔﺗﮫ  23ﻣﺎرس ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﻟپ ﺗﺎپ ﮐروم ﺑوک ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده داﻧش آﻣوزان ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﻓﻘط ﭘس از ﻣﺷﺎوره ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ وزارت ﺑﮭداﺷت ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻻودن اﯾن طرح را اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾم داد .اطﻼﻋﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷدن
ﺟزﺋﯾﺎت ﺑرﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود.

ﺳروﯾس وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﮔﺳﺗرده اداﻣﮫ دارد
ﺧدﻣﺎت ﺗﻐذﯾﮫ ای اداره آﻣوزش و ﭘرورش ﻻودن ) (SNSدو وﻋده ﻏذاﯾﯽ راﯾﮕﺎن در ﻣدارس ﻻودن  ،از دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ  ،ﺣداﻗل ﺗﺎ 10
آورﯾل در ﻣدارس و ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺷﺧص ﺷده ﮔﺳﺗرش داده اداﻣﮫ ﺧواھد داد .اﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑراﺳﺎس آﺧرﯾن ﺷراﯾط ﻣوﺟود در ﻧﺎﺣﯾﮫ
ﻻودن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.
ﺳروﯾس وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﻣدرﺳﮫ از  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  1ﺑﻌد از ظﮭر در ﺗﻣﺎم ﻣدارس  LCPSاراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ در ھر
ﻣدرﺳﮫ وﺟود ﺧواھد داﺷت و داﻧش آﻣوزان ﻣﺟﺎز ﺧواھﻧد ﺑود روزاﻧﮫ دو وﻋده ﻏذاﯾﯽ )ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ و ﻧﺎھﺎر( درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھر
دو وﻋده را ﺑﮫ طور ھﻣزﻣﺎن ﻣﺻرف ﮐﻧﻧد .داﻧش آﻣوزان ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ را ﻓﻘط در ﻣدرﺳﮫ ﻣورد ﻧظر ﺧود درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.
اﻣروز  LCPSﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺎوﮔﺎن اﺗوﺑوس ﻣدرﺳﮫ ﺑرای اﻓزاﯾش دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﺑرای داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﻋده ھﺎی
ﻏذاﯾﯽ ﻣدارس ﻧﯾﺎزﻣﻧد ھﺳﺗﻧد ،ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐرده اﺳت .روز ﺟﻣﻌﮫ  ،ﺧدﻣﺎت ﺗﻐذﯾﮫ ای ﻣدرﺳﮫ  1000ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ و  1500ﻧﺎھﺎر را در
ﻣدارس اراﺋﮫ داد .در ﮐل  478وﻋده ﻏذاﯾﯽ اﻣروز ﻋﻼوه ﺑر وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﺳرو ﻣﯽ ﺷد در اﺗوﺑوس ھﺎ ﻧﯾز ﺳرو ﺷد.
ﭘﻧﺟﺎه و ﭼﮭﺎر ) (54اﺗوﺑوس  ،ھر ﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﺧدﻣﺎت ﺗﻐذﯾﮫ ﻣدرﺳﮫ ای در داﺧل ﮐﺷور  ،اﻣروز از  263اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎزدﯾد ﮐردﻧد،
و ﻣﺳﯾر  667ﻣﺎﯾﻠﯽ اﯾﺎﻟت را ﭘوﺷش دادﻧد.
وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ از ﺳﺎﻋت  10ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  1ﺑﻌد از ظﮭر روزھﺎی ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺧﺎص در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻻودن ﺗﺣوﯾل داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﮐﻧون ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮫ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ و زﻣﺎﻧﮭﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده "ﺗوﻗف ﻏذا" را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد  ،در وب ﺳﺎﯾت  LCPS.orgﻗرار داده ﺷده
اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ﺗوﻗف اﺗوﺑوﺳﮭﺎ ﺑروﯾد ﺗﺎ اﺗوﺑوﺳﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﺗواﻧﻧد طﺑﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﻣﺣل ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وﯾدﯾوی ﮐوﺗﺎه ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳروﯾس وﻋده ﻏذاﯾﯽ راﯾﮕﺎن اﻣروز را در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.

ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ھﻣراه
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧواھﯾد ﻣراﺣل زﯾر را ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از رﺳﯾدن ﺗﻣﺎس و ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻣﺗﻧﯽ از  LCPSﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ﺧود اﻧﺟﺎم دھﯾد:
 .1ﺷﻣﺎره  2199-996-703را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺧﺎطب در ﺗﻠﻔن ﺧود ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد.
 .2ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎره  2199-996-703را ﻣﺳدود ﻧﮑرده اﯾد.
 .3ﮐﻠﻣﮫ  STARTرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  60680ﯾﺎ  54968ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﭘﯾﺎﻣﮭﺎی  LCPSرا درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
اﯾن ﮐﺎر ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺑرﺧﯽ از اﻗداﻣﺎت ﺿد ھرزﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﺷﺗرﯾﺎن از ﺗﻣﺎس
ھﺎی ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ اﻧﺟﺎم داده اﻧد  ،ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد و ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭘﯾﺎﻣﮭﺎی  LCPSرا درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
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ﭘﯾوﻧد "ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ"
ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻻودن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳواﻻت ﻋﻣوﻣﯽ ﺧود را در ﺻﻔﺣﮫ  FAQﯾﺎ "ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳواﻻت ﻣﺗداول" ﺑﺧواﻧﻧد .اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت
ﻣﺗداول ﺧود را در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﭘﯾدا ﻧﮑردﯾد ،ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯾﺷوﯾم از طرﯾﻖ ﭘﯾوﻧد ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ ،ﺳواﻻﺗﺗﺎن را ﻣطرح ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم آن را ﭘﺎﺳﺦ
دھﯾم.
ﺧط ﺗﻠﻔن LCPS: 571-252-6499
 LCPSﯾﮏ ﺧط ﺗﻠﻔن " "COVID-19را در ﺳﺎﻋت  1ﺑﻌد از ظﮭر روز دوﺷﻧﺑﮫ  16ﻣﺎرس راه اﻧدازی ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑﺗواﻧﻧد
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ آن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺛﺎﺑت  571 -252 -6499اﺳت .ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻻودن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣورد وﺿﻌﯾت
ﻋﻣﻠﮑرد ﻣدرﺳﮫ  ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﺎری و آﺧرﯾن اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت دﯾﮕر ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﺳؤاﻟﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .از ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ 17
ﻣﺎرس ،اﯾن ﺧط ﺗﻠﻔن از ﺳﺎﻋت  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  5ﺑﻌدازظﮭر روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ﻓﻌﺎل اﺳت.
ﺧدﻣﺎت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ و ﻣﺷﺎرﮐت در ﮐﻣﮏ
ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﺎﮐﻧﺎن و اﻋﺿﺎی ﻻودن ﺑرای داوطﻠب ﺷدن و وﻗت ﮔذاﺷﺗن و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر در ﺗﻼش ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺎﻧواده ھﺎی
ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس  COVID-19ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ ای اراﺋﮫ داده اﻧد .در اﯾن زﻣﺎن  ،ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ درﺣﺎل ﺑﮭﺑود ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن اوﺿﺎع ھﺳﺗﯾم  LCPS ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﮔرﻓﺗن ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ از داوطﻠﺑﺎن ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓرﺻت ھﺎ  ،اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری
را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم و از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش ﻗدم ﻣﯾﺷوﻧد ،ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺷﺎﯾﻌﺎت
ﻣﺳﺋوﻻن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣدارس  ،در طول دو ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ  ،زﻣﺎن ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ را ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺟﺳﺗﺟوی اﻓﺷﺎی ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎدرﺳت
در ﻣورد داﻧش آﻣوزان و ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑﺎ ﮐروﻧﺎ اﺧﺗﺻﺎص داده اﻧد .ﻟطﻔﺎ ً ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻛﮫ وزارت ﺑﮭداﺷت ﺷﮭرﺳﺗﺎن
ﻻودن ﻣﺗﻌﮭد ﺷده اﺳت در ﺻورت اطﻼع از ﯾك ﻣورد ﻣﺛﺑت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ  COVID-19ﻛﮫ ﺷﺎﻣل ﺳﺎﮐﻧﺎن ﯾﺎ اﻋﺿﺎی در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ
 LCPSاﺳت  ،ﻣﺎ را ﻣطﻠﻊ ﻛﻧد LCPS .ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑطور ﮔﺳﺗرده ﻣﻧوط ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق
ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﺣﻔظ ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ و ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ اداره ﺑﮭداﺷت ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻻودن ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻣﯽ ﮔذارد .در ﺿﻣن  ،ﻟطﻔﺎ ً از ﺑﮫ
اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗن اطﻼﻋﺎت ﺗﺄﯾﯾد ﻧﺷده در ﻣورد وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣﺗﯽ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای اﻓراد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺿر ﺑﺎﺷد  ،ﺧودداری
ﮐﻧﯾد .ﻣﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ ھﻣﮫ داﻧش آﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن اھﻣﯾت ﻣﯽ دھﯾم  ،و اﯾﺟﺎد ﻧﮕراﻧﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﭼﺎﻟش
وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد ،ﮐﻣﮑﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت اﯾن ﭼﺎﻟش ،ﺳواﻻت ﺑﯾﺷﺗری اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﺷد و ﻣﺗﻌﮭد ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ در دﺳﺗرس ﻗراردادن اطﻼﻋﺎت
ﺟدﯾد  ،ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾم.
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