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 29أكتوبر 2021
أعزائي أولياء األمور والعائالت في مقاطعة فيالدلفيا التعليمية،
منذ بداية وباء كوفيد ،19-كانت حماية صحة ورفاهية الطالب والموظفين على رأس أولوياتنا .وكإجراء إضافي للحفاظ على
األمان ،بد ًءا من موسم الرياضات الشتوية القادم ،سيُطلب من جميع الطالب الذين يرغبون في المشاركة في ألعاب القوى بين
المدارس الحصول على التطعيم الكامل ضد كوفيد 19-ما لم يكن لديهم إعفاء طبي أو ديني معتمد .ذكرت اإلرشادات الصادرة
عن مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( ،)CDCورابطة بنسلفانيا أللعاب القوى بين المدارس ( ،)PIAAوإدارة
فيالدلفيا للصحة العامة ،و المنظمات الرياضية والطبية األخرى أنه يجب تطعيم الطالب الرياضيين بسبب االتصال الوثيق
المستمر أثناء المشاركة الرياضية التي تعرض الطالب لخطر متزايد لإلصابة بكوفيد 19-وانتشاره .بالنسبة للعديد من الطالب،
تعتبر ألعاب القوى بين المدارس جانبًا مه ًما من التجربة التعليمية .إن مطالبة الرياضيين بالتطعيم سيقلل من الحاجة إلى عزل
الفرق ،مما سيمنع إلغاء المباريات واأللعاب وربما المواسم بأكملها.
متطلبات التطعيم للطالب المشاركين في الرياضات بين المدارس
يجب على جميع الرياضيين بين المدارس تقديم دليل على التطعيم الكامل في المواعيد النهائية المذكورة أدناه .يُعتبر الطالب
ُملق ًحا بالكامل بعد أسبوعين من تناول جرعته الثانية من لقاح كوفيد 19-المكون من جرعتين ،أو بعد أسبوعين من لقاح الجرعة
الوحدة .سيستمر اختبار الطالب الرياضيين مرتين أسبوعيا ً حتى يقدموا دليالً على التطعيم بحلول المواعيد النهائية .الطالب
الرياضيون الذين ال يقدمون دليالً على التطعيم الكامل في المواعيد النهائية لن يكونوا مؤهلين للمشاركة في رياضتهم حتى يتم
تطعيمهم بالكامل.
موسم

نوع الرياضة

الموعد النهائي للتطعيم
الكامل

احصل على الجرعة
األولى قبل تاريخ

احصل على الجرعة
الثانية قبل تاريخ

الشتاء

كرة سلة ،بولينج ،التشجيع،
مضمار داخلي ،سباحة،
مصارعة
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الربيع

تنس الريشة ،البيسبول،
الكروس ،سوفت بول،
التنس ،المضمار والميدان،
والكرة الطائرة.
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تقديم دليل التطعيم
ً
من أجل البقاء مؤهال للمشاركة ،يجب على الطالب الرياضيين تقديم إثبات التطعيم ،في شكل نسخة من بطاقة اللقاح الكاملة،
مباشرة ً إلى المدرسة في المواعيد النهائية المذكورة أعاله أو قبلها .ال تتردد في االتصال بمدرستك أو خدمات صحة الطالب
على  shs@philasd.orgفي حال وجود أسئلة.
الحصول على اللقاح
ً
دخلت المنطقة التعليمية في شراكة مع العديد من مقدمي اللقاحات لتوفير لقاح كوفيد 19-مجانا .اطلع على قائمة العيادات
المشاركة من خالل زيارة . /https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax ،يمكن للطالب أيضًا تلقي لقاح
كوفيد 19-في العيادات والصيدليات والمواقع األخرى في جميع أنحاء فيالدلفيا والتي يمكن العثور عليها على موقع مدينة
فيالدلفيا على اإلنترنت هنا او على . www.vaccines.gov
اإلستثناءات
يمكن طلب اإلعفاءات الطبية أو الدينية من متطلبات التطعيم ضد كوفيد 19-من خالل تقديم استمارة اإلعفاء من اللقاح إلى
ممرضة مدرسة طفلك في موعد ال يتجاوز  7أيام قبل بداية الموسم .يبدأ فصل الشتاء في  19نوفمبر  2021ويبدأ فصل الربيع
في  7مارس  .2022سيستمر الطالب الذين تمت الموافقة على طلبات إعفائهم في إجراء اختبار كوفيد 19-مرتين أسبوعيًا.
يرجى حضور الجلسة اإلعالمية
ندرك أنه قد يكون لديك أسئلة أو مخاوف بشأن هذا المطلب الجديد .أنت مدعو لحضور منتدى مجتمعي حيث يمكنك طرح
أسئلتك واالستماع إلى قادة المنطقة .يرجى استخدام الروابط أدناه لحضور إحدى الجلسات:
● الخميس  4نوفمبر  5:00 ،2021مسا ًء  6:00 -مسا ًء  -انقر هنا للحضور.
● الثالثاء  9نوفمبر  5:00 ،2021مسا ًء  6:00 -مسا ًء  -انقر هنا للحضور.
قم بزيارة  /https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vaxلالطالع على األسئلة الشائعة ومعرفة المزيد.
شكرا لك على مشاركتك في جهودنا للحفاظ على صحة الطالب وأمانهم.
ً
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
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