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 أعزاءي عائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفيا،

 

وبينما نبدأ في االستقرار في اإلجراءات الروتينية للتعلم بالحضور الشخصي في هذه السنة الدراسية الجديدة، فإن رفاهية 

ات حول جهودنا المستمرة مستجدالطالب والموظفين تظل أولويتنا األولى. توفر هذه الرسالة بعض المعلومات اإلضافية وال

 فين.الطالب والموظ سالمةو صحةللحفاظ على 

 

. باإلضافة إلى ذلك ، يجب على في منازلهم لمرضليظهرون أي عالمات  الذينكتذكير عام، يُرجى إبقاء جميع األطفال 

 البقاء في المنزل حتى يتم تأكيد نتائج االختبار. 19-كوفيدكورونا فيروس  مرضلاألطفال الذين ينتظرون نتائج فحص 

 

  األداء /للعباختبار ا

 فحصالذي يتطلب  19-كوفيدكورونا فيروس لمرض  فحصبرنامج المنطقة التعليمية ، نفذت  ةالدراسيه السنة في بداية هذ

وابتداء من  طالب المدارس الثانوية الذين يشاركون في بعض األلعاب الرياضية أو فنون األداء مرتين في األسبوع.

لذلك، بدًءا من شهر يوسع نطاق هذا البروتوكول ليشمل طالب المدارس المتوسطة.  وف أكتوبر/تشرين األول، س

، سيخضع جميع الطالب غير المطعمين من الصف السادس حتى الصف الثاني عشر الذين يشاركون في أكتوبر/تشرين األول

رياضات االحتكاك العالي، والغناء في جوقة مدرجة أو األداء في فرقة موسيقية ألكثر من ثالثة أيام في األسبوع )آالت النفخ 

 هم. مرتين في األسبوع في مدارس 19-كوفيد فحصالنحاسية فقط( ل

 

  الطالب طعيمحالة ت

فيروس  مرضلعاماً أو أكثر والذين تلقوا اللقاح المضاد  12نحن نطلب من أولياء األمور الذين لديهم أطفال يبلغون من العمر 

-كوفيد لقاح تلقي على اثباتالتطعيم إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل. لتقديم دليل  اثبات أن يرسلوا دليالً على 19-كوفيد كورونا

تقاط صورة لبطاقة التطعيم الخاصة بالطالب وإرسالها بالبريد اإللكتروني إلى مكتب خدمات صحة ، ما عليك سوى ال19

، ولكن المعرفة بمعدالت التطعيم في  ليس شرطاتقديم دليل على حالة التطعيم   .  5vax@philasd.orgإلى  لدينا الطالب

  الصحة والسالمة في المستقبل.وإبالغ خطط  يجب عليهم الحجر الصحيتساعد في تحديد الطالب الذين ف ومدارسنا س

 

  للتطعيم المقامة مناسباتال

هي الطريقة األكثر فعالية للحد من مخاطر الفيروس.  19-كوفيدكورونا فيروس  مرضل المضادة قاحاتلالالعلم واضح، و

وألي شخص في  وبينما نقر بالفعل بأن قرار التطعيم يظل خياراً شخصياً، فإننا نأمل أن تفكر في الحصول على اللقاح لنفسك

لمناسبات اأحداث ، بالتعاون مع مختلف الشركاء التنظيميين، استضافة التعليمية  .  وتواصل المنطقةمق في منزلكوما فو 12سن 

للعثور على  على الويب19-تطعيم كوفيدموقع معلومات  في مدارسنا في جميع أنحاء المدينة.   يرجى زيارةالمقامة للتطعيم 

 . لحدثحدث قريب منك والتسجيل لمناسبة 

 

 

 -طبقات متعددة من األمان  تتضمنلدينا والتي  بروتوكوالت الصحة والسالمة المحدثةفي اتباع المنطقة التعليمية تستمر وف س

األسبوعي لجميع الموظفين ،  فحصبغض النظر عن حالة اللقاح ، والتباعد االجتماعي ، وال كمامةنظافة اليدين ، وارتداء ال

https://www.philasd.org/studenthealth/covid-vax/
https://www.philasd.org/studenthealth/health-and-safety-protocols/


 

للحفاظ على   شكًرا لكم على القيام بدوركم. ، و اكثر كوفيدمن أعراض تشبه  المدرسي للطالب الذين يعانون والفحص

 صحتناوأماننا جميعًا! 

 

 مع خالص التقدير،

 

Mercedes Gutierrez, MD, MPH 

 مديرة خدمات صحة الطالب


