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 ،منطقة فیالدلفیا التعلیمیة  عائالتنا فيإلى 
 

نتعلم المزید ، أكتب إلیكم لتقدیم تحدیثات حول ما نعرفھ ، والخطوات التي  كلمافیروس كورونا بسرعة. لوضع الیتطور 
 .نتخذھا لتقلیل المخاطر في مدارسنا ومكاتبنا

 
فیروس ( COVID-19 مؤكدة لإلصابة بـ مشتبھ فیھا أو تحاال أيیا التعلیمیة في منطقة فیالدلف وجدت الفي ھذا الوقت 

 وغیرھا (من الحاالت)مس عن أول حالة مؤكدة في مدینة فیالدلفیا باألومع ذلك ، مع اإلعالن  في مدارسھا أو مكاتبھا. )كورونا
. فیما یلي الخطوات المھمة التي نتخذھا بناًء یمیةالتعل المنطقةعلى مستوى  من استجابتنافي المقاطعات المجاورة ، فإننا نصعد 

 : (PDPH) الصحة العامة في فیالدلفیا دائرةعلى توجیھات من 
 

 :أھم األشیاء التي یمكن أن نستمر في القیام بھا ھي -ممارسات النظافة الوقائیة  •
o   ثانیة على األقل  20اغسل یدیك بانتظام بالماء والصابون لمدة 
o  مندیل لتغطیة أنفك وفمك عند العطس أواستخدم كوعك أو 

 السعال ، ثم اغسل یدیك بعد ذلك 
o تجنب لمس عینیك وأنفك وفمك  
o البقاء في المنزل إذا كنت مریضاقم ب 

 .تعزیز ھذه الممارسات في المنزل منوفر لكل مدرسة ملصقات تبرز ھذه الممارسات الھامة ونطلب منكوف س
 

الطالب العائدین من  على و األوصیاءیُطلب من أولیاء األمور  - متعلقة بالسفرال اإلبالغ الذاتي والعزلة الذاتیة •
 نموذج اإلبالغ الذاتي) إكمال ھنا(یمكنك العثور على القائمة فیروس كورونا ل أو أعلى 2المستوى  ذات البلدان

 أو أعلى 2المستوى  ذات العائدین من البلدانوإبالغ موظفي المدرسة بحالة الطالب . یجب على الطالب والموظفین 
عودة إلى المدرسة أو العمل ، حتى لو لم تظھر علیھم األعراض المرتبطة یوًما قبل ال 14أن یعزلوا أنفسھم لمدة 

نفس ، بفیروس كورونا. إذا أصیب المسافرون العائدون من البلدان المتأثرة بالحمى أو السعال أو صعوبة في الت
للطالب بالنسبة . لدیھم تاریخ السفرعن واإلبالغ عن أعراضھم و ة لدیھمالطبی الرعایة فیجب علیھم االتصال بمزود

 .بعذرغیاب غیاب لتصنیف الغیاب على أنھ یوًما ، سیتم استخدام رمز  14ة الذین یتابعون العزلة الذاتیة لمد
یرجى مالحظة: لن یؤثر الحضور على طلبات طالب الصف الثالث والرابع والسابع الحالیین المتقدمین لاللتحاق (

 )2022-2021سي بالمدارس المتوسطة أو الثانویة للعام الدرا
 

 ذات البلدان سیتم إلغاء جمیع الرحالت الدولیة التي ترعاھا المدارس إلى - الرحالت الدولیة التي ترعاھا المدارس •
 .فیروس كورونال 3 أو 2المستوى 

 
إمدادات من معقم األیدي ومعقمات التطھیر. التعلیمیة  المنطقةتلقت جمیع مدارس  -المعقمة  معقم الیدین والمنادیل •

یتم وضع معقم الیدین في الممرات والمداخل ومكتب الممرضة والكافیتریات واأللعاب الریاضیة. یرجى تشجیع 
 .طفلك (أطفالك) على استخدام ھذه المحطات طوال الیوم الدراسي

 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaf20oNZWVODNeij5qvpa9n_vktnHXNiZiaTyZgqKBZAIlKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaf20oNZWVODNeij5qvpa9n_vktnHXNiZiaTyZgqKBZAIlKQ/viewform


 
 

Translation and Interpretation Center (3/2020) Parent-family Update (Arabic) 

صباًحا یومیًا لمسح  8الساعة  منالموقع جمیع المدارس لدیھا اآلن منظف عام متجول في  - ممارسات التنظیف •
 الطاوالت المكتبیة وجمیع األسطح ذات اللمس العالي مثل مقابض األبواب ومقابض األبواب ونافورات المیاه 

لطالب والدرابزین ودعم نظافة الحمام. ھذا باإلضافة إلى موظفي التنظیف المنتظم في كل مدرسة ، والذین یعملون ل
 .مساًء ، ویوفرون التنظیف المستمر في جمیع أنحاء المدرسة 8الي الساعة في الموقع حتى حو

 
 حافلة كل على دةلموجوا ةفرالووسادات االو لخالدا نوافذ منلوا لمقاعدا یتم مسح فسو - سیةرلمدا تلحافالا تنظیف •

 .الظھرو حصبا مسارات بعد سیةرمد
 

مدارس حالیًا بسبب فیروس كورونا ، إال أن موظفي على الرغم من عدم وجود خطط إلغالق اللتعلیم والتعلم: ا •
 .یستكشفون بنشاط خیارات لدعم التعلیم والتعلم في حالة الحاجة إلى ذلكالتعلیمیة المنطقة 

 
 

وكذلك غیرھا من   PDPH  دائرة الصحة العامة في فیالدلفیا بنصیحة مسترشدة -العلم أن اإلجراءات التي نتخذھا  یرجى
تركز على ضمان صحة وسالمة مجتمعنا المدرسي بأكملھ ،  -ن والوالیة والوالیات المتحدة وكاالت الصحة العامة في المد

 . COVID-19  ھاتحدیات التي أنشألللالستجابة   حیث نعمل بشكل جماعي
 

على  مندرك أنھ قد یكون ھناك مستوى متزاید من القلق بشأن فیروس كورونا. البقاء على اطالع ھو المفتاح. أشجعك نحن
في كثیر من األحیان ، كمورد موثوق للحصول على أحدث   www.philasd.org/coronavirusالموقع    ارةزی

في التحدث مع طفلك (أطفالك) عن فیروس  تكالمعلومات حول ھذا الوضع المتطور. لقد أضفنا أیًضا موارد جدیدة لمساعد
 .كورونا

 
 .خالل ھذا الوقت الحساس ملدعمكم وشراكتك شكرا

 بإخالص،
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