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 :اآلباء واألوصیاء األعزاء
 
 یجب أن نستمع إلىإلى مسؤولینا  مجلس مقاطعة بتلر للصحة ،  وزارة الصحة ، COVID-19 هناك أزمة صحیة في مجتمعنا. في ردنا على
 بوالیة أوهایو ،  ومراكز السیطرة على األمراض  باإلضافة المنتخبین. في 12 مارس ، أعلن الحاكم مایك دي واین أن الوالیة ستغلق جمیع
 .في هذا الوقت K-12 مدارس
 
 اعتباًرا من یوم االثنین 16 مارس ، سنغلق جمیع مدارس مونرو المحلیة لمدة 3 أسابیع على األقل حیث ینصح المحافظ ویتوقع إعادة الفتح
 .في 6 أبریل. هذا اإلجراء هو استراتیجیة فعالة لوقف انتشار العدوى

 اعتباًرا من یوم الجمعة 13 مارس ، یتم إلغاء جمیع أنشطة المنطقة حتى إشعار آخر. نحن نعمل على إمكانیة خطة خدمة طعام طارئة لخدمة
 .العائالت

 إذا كان لدى الطالب أي دواء في عیادة المبنى ، فیجب على أحد الوالدین أو الوصي التوقف عند المكتب للحصول على الدواء یوم الجمعة 13
 .مارس بحلول نهایة الیوم

 وقد وصف المحافظ عطلة األسبوع الثالثة هذه بأنها "عطلة الربیع الممتدة" ، لكن منطقتنا تتخذ تدابیر لإلعداد لهذا اإلغالق الممتد. سیخبرنا
 مكتب الحاكم ووزارة التعلیم بوالیة أوهایو كیف قد تبدو األسابیع القادمة عن التعلیم المستمر. سیتم توفیر تحدیث یوم االثنین 23 مارس. سیتم
 .نشر هذه المعلومات على موقعنا ، ووسائل التواصل االجتماعي ، وإرسالها على نظام االتصال الهاتفي الخاص بنا

 .سنكون تعلیمات طالبنا التخاذ المنزل جمیع المواد یوم الجمعة 13آذار، للسماح لنا لتطهیر المبنى
 
 .(COVID-19) لمزید من المعلومات ، فتحت وزارة الصحة بوالیة أوهایو مركز اتصال لإلجابة على األسئلة المتعلقة بالفیروس التاجي
 ASK-ODH-سیفتح مركز االتصال 7 أیام في األسبوع من 9:00 صباًحا حتى 8:00 مساًء ویمكن الوصول إلیه على الرقم 4-833-1
(1-833-427-5634). 
 
 إذا كان لدیك سؤال حول المخاوف الطبیة ، فنحن نشجعك على االتصال بمزودك الطبي. سوف یكون مقدم الرعایة الطبیة الخاص بك على
 .اتصال بمنطقة الصحة العامة بالمقاطعة
  
 .شكًرا لك على سعة صدرك وتفهمك ألننا نخطط لهذا الوضع المتغیر بسرعة
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