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 ،طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفياعائالت  أعزاءي

 

بالتعلم بالحضور الشخصي خمسة أيام في األسبوع.  لقد   22-2021أغسطس، سوف نبدأ السنة الدراسية  31في يوم الثالثاء 

لمراقبة   (CHOP)مستشفى األطفال في فيالدلفيازمالئنا في قسم الصحة العامة في فيالدلفيا  قمنا بمواصلة العمل عن كثب مع

تدابير إضافية للصحة والسالمة التي يمكننا اتخاذها لحماية صحة ورفاه كل شخص في  وتحديد 19-مرض كوفيد تحاال

 مدارسنا ومكاتبنا.  أكتب إليكم لمشاركة اثنين من المستجدات الهامة معكم. 

 

 19-كوفيدلقاح  الزامية

أؤيد هذا القرار بالكامل ألن العلم  العاملين. وأنالجميع 19-كوفيدلقاح  الزاميةلصالح  وفي الليلة الماضية صوت مجلس التعليم

تستعمل معطيات    (CHOP)مستشفى األطفال في فيالدلفياأجريت حديثاً ب تنجح.  دراسة 19-لكوفيدواضح: فاللقاحات المضادة 

 .  19-كوفيد في منع االنتشار بالنسبة الىجدّا فعّال أّن اللقاح  على من مدارسنا خاّصة هي برهان آخر

 

 نحن نعمل اآلن على التفاصيل النهائية وسوف نقدم المزيد من المعلومات عند توفرها.

 

 للبقاء 19-كوفيدات عن نموذج فحص مستجد

على الطراز.  أي شخص تم تحديده على أنه قد كان  الفحص للبقاء ، لم نعد نخطط لمتابعةPDPHبناء على توجيهات جديدة من 

 .  أيام 10عزل نفسه لمدة منه سيكون مطلوبا  19-كوفيدايجابية  لكانت نتيجة فحصه غلى مخالطة وثيقة مع شخص 

 

في كل مدرسة، بما  سنوفرهاالصحة والسالمة هذه هي باإلضافة إلى الطبقات األخرى الكثيرة من السالمة التي  مستجداتإن 

للطالب الذين تظهر عليهم في ذلك إجراء اختبارات أسبوعية لجميع الموظفين، وتوفير اختبارات في الموقع للطالب الذين 

في المدرسة، ونطالب كل فرد في مدارسنا بارتداء كمامة، بغض النظر عن حالة أعراض مشابهة للكوفيد أثناء تواجدهم 

 من مراجعة التطعيم.  هذه مجرد بضع طبقات من طبقات عديدة من األمان والتي سوف نطبقها.  لمعرفة المزيد، تأكد

فيديو ما نقوم به لدعم التعلم بالحضور  وراجع هذا الفيديو وهو  ،بروتوكوالت الصحة والسالمة المحدثة بآخر المستجدات

، وقم بزيارة مركز معلومات العودة إلى المدرسة لدينا على الموقع الشخصي الصحي واآلمن 

www.philasd.org/ringthebell  . 

 

جولة  نحن متحمسون ومستعدون للترحيب بعودة األطفال بأمان إلى المدرسة!  أدعوكم لزيارة محطاتنا القليلة األخيرة في

للوصول إلى المعلومات والخدمات وحقيبة الظهر المجانية مع اللوازم المدرسية حتى يمكنكم   الحافلة للعودة إلى المدرسة

 االستعداد لقرع الجرس في السنة الدراسية الجديدة. 

 

 ،مع خالص التقدير

 
William R. Hite Jr., Ed.D. 

https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2021/07/23/cdc-finds-covid-rates-far-lower-for-school-staff-who-got-pfizer-vaccine-in-one-city---especially-if-they-had-both-doses/?sh=75d407683190
https://www.philasd.org/studenthealth/health-and-safety-protocols/
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