بيان إغالق المالعب
وسائل التواصل االجتماعي  ،الجرس األول ،ومشاركتها مع جميع المدراء للوضع على مدونات مدارسهم

صباح الخير،
بحلول عطلة نهاية األسبوع وعلى الرغم من أن توقعات الطقس تبين هطول األمطار  ،إال أننا جميعًا نحب
الخروج واستنشاق بعض الهواء النقي .هذا صحيح بشكل خاص خالل هذا الوقت من العام عندما تبدأ درجات
الحرارة في االرتفاع ونمضي جميعا ً الكثير من الوقت في الداخل.
يعتقد الكثيرون أنه قد يكون من الجيد أن يخرج األطفال للعب مع صديق واحد أو اثنين .لألسف  ،ال يجب
علينا القيام بشيء كهذا في هذا الوقت .المعركة لوقف انتشار فيروس كورونا  COVID 19مستمرة والتجمع
في مجموعات صغيرة  ،حتى في الخارج في الحديقة المحلية أمرا ً مرفوضا ً ال يمكننا القيام به.
أثناء إغالق والية ميتشيغان  ،سيتم إغالق جميع مرافق مدارس ديربورن الرسمية أمام العامة ،بما في ذلك
المالعب  ،والصاالت الرياضية .من فضلكم ،ال تحاولوا الذهاب إلى المالعب الخاجية أو الوصول إلى
المالعب الداخلية .إذا تم العثور عليكم في أي جزء من مالك المدارس سيُطلب منكم المغادرة.
لقد اصدرت حاكمة الوالية امرا ً بأن نلزم منازلنا جميعاً .هذه ليست توصية أو اقتراح .يتم اتخاذ هذا اإلجراء
لتعزيز الجهود المبذولة إلبطاء انتشار فيروس  COVID-19والتخفيف من عدد اإلصابات .تعاني
المستشفيات في جنوب شرق ميشيغان من االكتظاظ وقد وصلت إلى النقطة التي لن تكون قادرة فيها على
تلبية احتياجات أولئك الذين يصلون للحصول على الرعاية .يجب علينا جميعًا القيام بدورنا للمساعدة في
إبطاء انتشار هذا الفيروس والبقاء في المنزل!
قالت الحاكمة أنه ال بأس بالقيام بنشاطات مثل المشي أو الجري أو ركوب الدراجة .ومع ذلك  ،ال يمكننا
التجمع في مجموعات في الحدائق المحلية أو المالعب.
نتطلع إلى اليوم  ،ونأمل أن يأتي هذا اليوم في المستقبل القريب  ،الذي يعاد فيه فتح مرافقنا مرة أخرى للعامة
وعودتنا جميعا ً إلى رويتننا المعتاد .تقدر المقاطعة كل الدعم الذي أظهره مجتمع ديربورن والتعاضد العظيم
والتحلي بالروح الواحدة التي ظهرت خالل هذا الوقت العصيب .معًا سنتجاوز هذا كمجتمع واحد  # ،ديربورن
قوية.

