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 العامة، یلولو مدارس عائالت أعزائي
 
-COVID فیروس حاالت عدد یستمر وكیف COVID-19 فیروس حول للوالیة األسبوعي تقریرال من اإلحصاءات أحدث ممعك شاركنا األربعاء، یوم
 من ارتفاًعا ،16.3 مواطن 100,000 لكل یلولوفي  الیومیة الحاالت معدل متوسط بلغ األربعاء، ھذا لتحدیث وفقًا. االرتفاع فيلوویل  في ھنا 19

" یجابیةاإلالمئویة  النسبة معدل" ارتفع كما. التوالي على الثاني لألسبوع" المخاطر عالیة" أو" الحمراء" الفئة في یلولو یضع ھذا. الماضي األسبوع 10.9
 .الماضي األسبوع ٪2.71 من ارتفاًعا ،٪3.57 إلى) لوویل في اإلیجابیة لالختبارات المئویة النسبة(
 

 ثالثةل COVID-19 فیروس حول العامة للصحة األسبوعي الكومنولث تقریر بیانات بمراجعة التعلیمیة المناطق والثانوي االبتدائي التعلیم إدارة نصحت
 عن مالتعلُّ  لدعم سبب كافي ھي الحمراء الفئة في أسابیع ثالثة" أن مفادھا إرشاداتلوویل  في الصحة مجلس لنا قدم ،2020 أكتوبر 8 في. متتالیة أسابیع

 المنطقة تتحول فسوف المقبل، األسبوع اءحمرالى بالفئة أخر مرة وضع لوویل تم إذا بأنھ ممكن قدر أكبرمبكًرا ب العائالت إشعار أردنا وبالتالي،". بعد
 االستثناءات دراسة في مستمرون نحن. 2020 أكتوبر، 19 االثنین، یوم الدراسة بدایة في یبدأ الذي الكاملب بعد عن مالتعلُّ  نموذج إلى التعلیمیة
 .ثةالمحدَّ  COVID-19 فیروس بیانات مراجعة بعد المقبل األسبوع حتملةمُ  استثناءات أي عن باإلبالغ وسنقوم األصغر الخاصة للبرامج المحتملة

 
 إلى بالنظر وقائیًا صحیًا إجراءً  ھذا عدیُ  ذلك، ومع مدارسنا؛ داخل COVID-19 فیروس من قلیلة حاالت سوى نشھد لم الشخصي، مالتعلُّ  بدایة منذ

 الغرض لذلك ،والعائالت الطالب على الصعبة القرارات ھذه تأثیر نقدر نحن. یلولو داخل المجتمع في COVID-19 فیروس النتشار الحالیة المستویات
التي تضع  بیاناتال من فقط أسبوعان ھناك المرحلة، ھذه في. المقبل األسبوع في البیانات إصدار قبل ممكن قدر أكبركم مبكًرا بإشعار ھو الرسالة ھذه من

 بعد المعلومات من بمزید القادم الخمیس صباح ممعك سنتواصل. قررمُ  ھو كما المقبل األسبوع الشخصي مالتعلَّ  سیستمر ،لذلك ،"في الفئة الحمراء" لوویل
 .COVID-19 فیروس حول العامة للصحة األسبوعي الكومنولث وتقریر الصحة إدارة من مةقدَّ المُ  البیانات أحدث مراجعة

 
 .والملتبسة الصعبة األوقات ھذه خالل وموظفینا وعائالتنا طالبنا سالمة على الحفاظ على نعمل حیث وتفھمكم ستمرةالمُ  شراكتك على منشكرك
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