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 ،منطقة فیالدلفیا التعلیمیة  عائالتنا فيإلى 

 
(فیروس كورونا) من حیث صلتھ بمنطقة فیالدلفیا التعلیمیة.  COVID-19 أكتب إلیكم لتقدیم تحدیث آخر فیما یتعلق بوضع

)، احتیاطات إضافیة PDPH( الصحة العامة في فیالدلفیا دائرةمنطقة التعلیمیة ، بتوجیھ من الكما أبلغت أمس ، تتخذ 
التنظیف لمدارسنا وحافالتنا المدرسیة ، وإضافة تعزیز. تشمل ھذه االحتیاطات یةمدرسال نافي مجتمعاتمسألة اللمعالجة ھذه 

 .في كل مدرسة ، ومحطات جدیدة لتعقیم الیدین في مبانینا ینمتجول ینعام ینمنظف
في فیروس كورونا بلإلصابة حاالت مشتبھ بھا أو مؤكدة  أیة دلفیا التعلیمیةمنطقة فیاللدى  ، لیسللتذكیر ، في ھذا الوقت 

بینما نراقب الوضع وتأثیراتھ في المناطق التعلیمیة المحیطة ، قررنا اتخاذ خطوات إضافیة لزیادة الحد  مدارسھا أو مكاتبھا.
 :عطلة الربیع نھایة حتىو نؤجلوف ، سمارس/ آذار  13للطالب والموظفین. اعتباًرا من الغد ،  بالنسبة من خطر التعرض

 
 محلیًا ووطنیًا ودولیًا -الرحالت التي ترعاھا المدرسة  جمیع •

 
 بالفعل) ذى تم اعتمادهعلیمیة (بما في ذلك السفر الموظفي المنطقة التل یاتالسفر جمیع •

 
األنشطة المدرسیة حیث یمكن أن تتجمع مجموعات كبیرة من الطالب والموظفین والمجتمع بما في ذلك  جمیع •

 المسابقات الریاضیة والمسرحیات والحفالت الموسیقیة وجمع التبرعات
 

منشآت المدرسة كما ھو مقرر. جمیع ال وقت بعدلما ت الریاضیة تمریناواألنشطة وال ندیةتستمر األوف في ھذا الوقت ، س
 .عطلة الربیع وحتى نھایةالریاضیة مغلقة أمام المنظمات الخارجیة 

 
ھذه القرارات ، فإنھا تُتخذ اتخاذ مثل أفھم أن تأجیل أو إلغاء األحداث یؤثر على الطالب واألسر. على الرغم من صعوبة 

ت الصحة في تلقي التوجیھ من وكاال استمرارنا و أثناءبأكبر قدر من االھتمام بصحة وسالمة طالبنا وموظفینا ومجتمعاتنا. 
ما البیئة األكثر صحة ة ، فإننا ال نزال ملتزمین بھدفنا المتمثل في توفیر تعلیم جید لجمیع الطالب في تحادیالعامة المحلیة واال

 .أمكن ذلك
 

یشمل ذلك غسل یدیك بانتظام بالماء . فیروس كوروناأفضل طریقة لمنع انتشار  ال تزالیرجى تذكر أن ممارسة النظافة الجیدة 
، وتجنب االزدحام الكبیر  فمالو نفاألوالصابون ، وتغطیة أنفك وفمك أثناء العطس أو السعال ، واالمتناع عن لمس عینیك و

 .والبقاء في المنزل إذا كنت مریًضا
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  www.philasd.org/coronavirus.  عالموق على زیارة مكمجتمع ، من المھم بشكل متزاید البقاء على اطالع. أشجعك
ً  یأتيإضافة موارد جدیدة مع تطور الوضع.  نقوم بمواصلة مجتمع كمعًا  نعمل أن لحاجة إليابنفس القدر من األھمیة  أیضا

 .ھذا التحدي عبر ناتنقلفیالدلفیا بأكملھ أثناء 
 

 .لشراكةلالمستمر وشكرا لدعمكم 
 

 بإخالص،
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