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 ،FCPSجامعھ گرامی 

ھمچنان بھ چالش ھای چند جانبھ مربوط بھ برنامھ ریزی برای ما نیز کھ  درحالیاز صبر و پشتیبانی شما سپاسگزاریم 
 بروز شده مھم برای اشتراک گذاری داریم.  خبرمی پردازیم. ما دو  (COVID-19) ویروس کرونا 

دانش آموز فرصتی را  لیتعطیروز مارچ بھ عنوان یک روز تعطیلی دانش آموز تعیین شده است.  این  16ابتدا روز 
برای کارکنان ما فراھم می کند تا در صورت تعطیلی مدارس ، برای تدریس  از راه دور آموزش ببینند و آماده شوند.  ما 

 روز بھ عنوان یک روز آموزش کارکنان استفاده خواھیم کرد و کلیھ کارکنان سر کار حاضر خواھند بود. از این

مارچ ، از جملھ مسابقات ورزشی و تمرین ھای تیمی ، طبق  16کلیھ فعالیت ھای فوق برنامھ بعد از مدرسھ در تاریخ  
باز خواھد بود.   SACCو مراکز  ندبرگزار می شوبرنامھ انجام خواھد شد.  کالس ھای آموزشی بزرگساالن و جامعھ 

می  برگذاروابستھ نیستند طبق برنامھ  FCPSبرنامھ ھای تفریحی و مورد استفاده جامعھ توسط گروھھای خارجی کھ بھ 
 .خواھند شدشوند. برنامھ ھای بعد از مدرسھ مقطع راھنمایی لغو 

رج از استان را لغو کنیم کھ بالفاصھ قابل اجرا خواھد بود.    استانی و خایک شبھ دوم، تصمیم گرفتیم کلیھ سفرھای  
 12مارچ یا بعد از آن برنامھ ریزی شده است ، لغو می شوند و این وضعیت تا  11ھرگونھ سفر یک شبھ کھ در تاریخ 

خواھند ھ لغو نیویورک نیز از جملھ سفرھای روزان ستانادامھ خواھد داشت.  سفرھای برنامھ ریزی شده بھ ا 2020آوریل 
.  سایر سفرھای روزانھ طبق برنامھ ریزی انجام می شوند.  ما می دانیم کھ تصمیم بھ لغو گردش ھای علمی یک شبھ شد

ممکن است ناراحت کننده باشد. با این حال ، این تصمیم در نھایت دقت و احتیاط برای دانش آموزان و کارکنان ما گرفتھ 
 .    شده است

این وضعیت ھمچنان ادامھ خواھد یافت و ما شما را از آخرین اخبار مطلع خواھیم کرد.  برای کسب آخرین اخبار و 
-https://www.fcps.edu/news/coronavirusاطالعات بروز شده در وب سایت ما بھ این آدرس مراجعھ کنید: 

update. 

 ا حفظ کنند و ھمچنان از آخرین اخبار آگاه باشند. ما بھ شدت خانواده ھا را تشویق می کنیم تا آرامش خود ر
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