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 21ديسمبر/كانون األول 2021
أعزاءي أهالي وعائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفيا،
أود أوال أن أقول شكراً لكم على كل ما بذلتموه لدعم المدارس الصحية ألننا رحبنا بعودة الطالب بالحضور الشخصي هذا
العام الدراسي .ولما يقرب من سنتين ،عانى شبابنا مما ال يمكن تصوره .إن إحاطتهم بالعناية من المعلمين وبالدعم االجتماعي
والعاطفي في البيئات المدرسية اآلمنة والمألوفة هو جزء حيوي من مساعدتهم خالل هذه األوقات الصعبة .وما زلنا ملتزمين
بإبقاء أبواب مدارسنا مفتوحة  -ما دام بوسعنا أن نفعل ذلك بأمان.
ومع اقتراب موسم العطالت وتطور المتغيرات الجديدة مثل دلتا  Deltaوأميكرون  ،Omicronيجب أن نكون جميعا حذرين
للغاية في القيام بدورنا للمساعدة في الحفاظ على سالمة أنفسنا وأولئك الذين من حولنا .إليكم ما يمكن أن يفعله كل منا للحد من
انتشار فيروس كورونا ودعم المدارس الصحية:
✅ احصل على لقاح اإلنفلونزا و لقاح كوفيد 19-أو اللقاح المعزز إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد .يتوفر اللقاح اآلن لكل
شخص خمسة أعوام فما فوق .قم بزيارة  www.vaccines.govللعثور على موقع اعطاء اللقاح أو اللقاح المعزز بالقرب
منك .أو اتصل بالرقم  215-685-5488إذا كانت لديكم أسئلة حول التطعيم.
✅ ارتداء كمامة تغطي أنفك وفمك في األماكن العامة الداخلية والخارجية حيث يكون هناك خطر كبير لإلصابة بمرض
كوفيد ،19-مثل المناسبات المزدحمة أو التجمعات الكبيرة .ومن أجل سالمة الجميع ،بدءا من يناير/كانون الثاني ،فإن الطالب
والموظفين الذين ال يمتثلون لمتطلبات ارتداء الكمامة في المدارس سوف يرسلون إلى منازلهم لهذا اليوم.
✅ افحص مجانا  -نطلب من كل شخص في مدارسنا ومكاتبنا أن يخضع لالختبار قبل قضاء الوقت مع العائلة واألصدقاء
خالل العطالت و قبل العودة إلى المدارس لضمان أنك خال من مرض كوفيد عند إعادة فتح المدارس ،بشكل خاص إذا كنت
تعاني من أعراض مرض كوفيد 19-أو كنت على مخالطة وثيقة ببعض األشخاص الذين لديهم مرض كوفيد .19-لتسهيل
األمر،ستبقى مواقع فحص المنطقة التعليمية في فيالدلفيا  SDPمفتوحة للموظفين والطالب لالختبار من الساعة  9صباحا
حتى الساعة  6مساء ،من االثنين إلى الجمعة خالل عطلة الشتاء:
)South Philadelphia High School (2101 S. Broad Stمدرسة ساوث فيالدلفيا الثانوية ●
) Samuel Fels (5500 Langdon Stصموئيل فيلز ●
) Overbrook High School (5898 Lancaster Aveمدرسة أوفربروك الثانوية ●
) MLK High School (6100 Stenton Aveمدرسة مارتن لوثر كينج الثانوية ●
) Thomas Edison High School (151 West Luzerne Stمدرسة توماس إديسون الثانوية ●
 Northeast High School-new (1601 Cottman Ave, corner ofالمدرسة الثانوية الشمالية الشرقية ●
Glendale and Bleigh Ave).

)Family Holiday Message 2021 (Arabic

)Translation and Interpretation Center (12/2021

كما هو الحال دائما ،يرجى البقاء في المنزل إذا قمت بفحص وكانت النتيجة إيجابية واإلبالغ عن أي حاالت إيجابية إلى فريق
استجابة مرض كوفيد على الموقع coronavirusreport@philasd.org.
وإذ نتطلع إلى عام  ،2022فسوف نواجه بال شك تحديات وشكو ًكا جديدة تتطلب منا جميعا أن نكون مرنين .في هذا الوقت،
نخطط الستئناف التعلم بالحضور الشخصي الكامل عند استئناف الدراسة للطالب يوم الثالثاء 4 ،يناير .2022 ،ولكن ،إذا
ارتفعت حاالت اإلصابة بمرض كوفيد خالل العطالت ،فقد نتلقى إرشادات جديدة من قسم الصحة العامة في فيالدلفيا
( .)PDPHوسوف نستمر في اتباع توجيهات  PDPHفيما يتصل بالعمليات المدرسية ،وسوف نبقيكم على اطالع على أي
تغييرات تطرأ.
وكتذكير ،سيتم إغالق مدارس المنطقة التعليمية والمكاتب اإلدارية في الفترة من  24ديسمبر/كانون األول إلى  2يناير/كانون
الثاني .نحن نعلم أن هذا الوقت من السنة قد يكون صعبا بشكل خاص بالنسبة للعديد من الناس .يرجى زيارة الموقع
 phila.govللعثور على مواقع توزيع الطعام أو الوجبات في فيالدلفيا أو االتصال بـ  Philly Hopelineعلى الرقم 1-833-
 PHL-HOPEإذا كنت أو طفلك ترغب في الحصول على خدمات استشارية مجانية.
من عائلتي إلى عائلتكم ،استمتعوا بعطلة سعيدة وآمنة وعام جديد سعيد! نراكم في عام في .2022
مع خالص التقدير،
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