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  2021 شباط/فبراير 22

 

 ،لفياأهالي طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالد أعزاءي

 

ابتداء من   الشخصي، بالحضور كم عن سبب استمراري في االعتقاد بأننا مستعدون لبدء إعادة فتح مدارسنا للتعلمطلعأريد أن أ

 .الذين اختارت أسرهم التعلم الهجين PreK-2 الصف الثاني حتىما قبل الروضة  مرحلةمن بالطالب  .آذار/مارس 1

وقسم الصحة العامة في فيالدلفيا من   (CHOP) فيالدلفيافقد عملنا عن كثب مع مستشفى األطفال في  قبل،وكما شاركت من 

 :أجل تطوير نهج متعدد الطبقات لحماية كل من يدخل مدارسنا. وتتضمن خططنا ما يلي

% من كل 20السريع إلى  الفحص اجراءالسريع للطالب ــ كل أسبوع ، تتولى ممرضات المدارس  الفحص .1

على أو البقاء  الكمامةشخصياً فضالً عن الطالب غير القادرين على ارتداء بالحضور الطالب الذين يتعلمون 

  أعراض تظهر عليهم اجتماعي بسبب حالة صحية أو إعاقة. وسيجري على الفور اختبار الطالب الذين تباعد

 كوفيد خالل اليوم الدراسي. وتعلم المزيد عن خطة اختبار الطالب في مرض فيروس كورونا شبيهة بأعراض

philasd.org/studenthealth/covidtesting؛ 

 

كل أسبوع  COVID فحص كوفيدجميع الموظفين في الموقع إجراء سيطلب من  -السريع للموظفين  الفحص .2

 الشخصي ؛ بالحضور بمجرد بدء التعلم 

 

 

نقوم بالفعل بحجز مواعيد  ،(  CHOP) مستشفى األطفال في فيالدلفيابمساعدة  -لموظفين ل 19-لقاحات كوفيد .3

 الذين يختارون الحصول على التحصين ، وتبدأ عمليات التحصين اليوم ؛ وللموظفين الذين يواجهون الطالب 

 

  أو غيرها من أغطية الوجه ، الكماماتيجب على جميع الموظفين والطالب ارتداء  -طبقات السالمة األخرى  .4

االجتماعي.  التباعدعزز تأن  و الالفتاتالفصول الدراسية الجديدة  تجهيزات  التي ستوفر لهم. ومن شأن إعداد

القصوى ،  االشغاللمس ، ومحطات التنظيف ، وعالمات  بدونمحطات للتطهير اليدوي  تم وضعكما 

 ؛   وبروتوكوالت التنظيف المعززة

 

 

صباحاً   8الذين لديهم أسئلة االتصال بنا أيام األسبوع من الساعة  األهل واألوصياءالخطوط الساخنة ــ يستطيع  .5

 ؛ و هنااإلنجليزية( أو العثور على لغات أخرى  ةاللغ) 215-400- 5300 الرقم  مساًء في 4:30إلى الساعة 

 

االتصال بمدرسة ب ببساطة قم تتوفر جوالت عند الطلب لكل مدرسة نعتزم إعادة فتحها.  -المفتوحة  بيوتال .6

 .طفلك للحصول على التفاصيل

 

https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/#questions
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الدكتور ديفيد  ،  CHOP مستشفى األطفال في فيالدلفيافي  CHOP’s Policy Labأدلى مدير مختبر  الماضي،في األسبوع 

،   والتعلم بالحضور الشخصي  COVIDعلم كوفيد حول ، بشهادته في جلسة لمجلس المدينة  Dr. David Rubin روبين

  ،العموموعلى  وقال " .وأكثر من ذلك التهوية، و  إلعادة فتح المدارس CDC  الجديدة لمركز مكافحة األمراض واإلرشادات

وخطط أمان قوية ، وإضافة برنامج اختبار ضمان  في مواجهة انخفاض معدل انتقال العدوى ، -النتيجة التي توصلنا إليها  ان

   ."..هي أن الفرصة سانحة إلعادة المزيد من األطفال إلى الفصول الدراسية -قوي 

 

. وسنواصل البحث  بأمان ، باتباع خطوات العديد من أكبر المناطق التعليمية في البالد.العلم واضح. ويمكننا أن نعيد فتح مدارسنا 

 .في عملية الوساطة لتحقيق هذا الهدفعن أرضية مشتركة 

 ،مع خالص التقدير
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لفيا المنطقة التعليمية في فيالد  

 

 

https://youtu.be/uoZI7wI53aA
https://youtu.be/hq_XknguQT4
https://youtu.be/zMm_yjnTycE

