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 2022مارس  8 

 ،  لفيالدلفيا التعليميةأعزائي عائالت 

 

لجميع  اختياريًاسيكون ارتداء القناع   مارس 9اعتباًرا من يوم األربعاء ، أنه   (PDPH)أكدت إدارة الصحة العامة بفيالدلفيا

سيظل      (Pre-K Head Start) ستارت هيدالروضة  لما قب طالب وموظفي منطقة المدرسة ، باستثناء الطالب في برامج

، وفقًا لمتطلبات    (Pre-K Head Start) ستارت هيدالروضة   لقب ما برنامجمطلوبًا لجميع طالب وموظفي ارتداء القناع 

 .اإلنسانية األمريكيةوزارة الصحة والخدمات 

بدوام كامل وشخصيًا بأمان حيث نعلم أنهم يتعلمون بشكل أفضل ، ونحن  المدرسة،تظل أولويتنا األولى هي إبقاء طالبنا في 

    كوفيد  ندرك أن هذا يتضمن مسؤولية نقل مجتمع منطقتنا التعليمية أقرب إلى اإلحساس بالحياة الطبيعية ، كما تسمح ظروف

٪ من موظفي المنطقة  86تم تطعيم  الحالي،نحن نعلم أن اللقاحات هي أفضل حماية ضد انتشار فيروس كورونا. في الوقت  19.

هم أيًضا.   12٪ من فيالدلفيا فوق سن 75أن أكثر من  (PDPH) إدارة الصحة العامة بفيالدلفيا تالتعليمية بشكل كامل ، وأفاد

 .في فيالدلفيا منخفضة باستمرار  19-ظلت أعداد حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد  الماضية،وعلى مدار األسابيع العديدة 

 :إليك ما تحتاج إلى معرفته وما يجب أن نتوقعه من بعضنا البعض كمجتمع مهتم وشامل

يمكن للطالب والموظفين اختيار ما إذا كانوا يريدون ارتداء قناع أم   مارس ،  9بدًءا من  - اختياريارتداء القناع  •

ال في مدارسنا ومكاتبنا. سيستمر البعض في ارتدائها بينما لن يفعل اآلخرون. يرجى التفكير مليًا في وضعك 

واحترم حق أي شخص آخر في فعل الشيء   -وافعل ما هو األفضل لك أو لطفلك  العائلية،الشخصي وظروفك 

 .فسه ، حتى لو كان اختيارهم يختلف عن اختياركن

وهذا يتطلب منا جميعًا االستمرار في القيام بدورنا. ستبقى محطات   - الحفاظ على المدارس والمكاتب الصحية •

تعقيم اليدين والفتات النظافة الشخصية في جميع المدارس حيث يعمل فريق المرافق لدينا لدعم المباني النظيفة 

ن األهمية أن تستمر العائالت في اتباع جميع تدابير الصحة والسالمة األخرى مثل: إبقاء طفلك في  والصحية. وم

؛ عزلهم إذا ثبتت  COVID المنزل إذا كان مريًضا ؛ إجراء اختبار لهم إذا ظهرت عليهم أعراض شبيهة بـ

إلى ممرضة مدرستك أو   اإليجابية COVID-19 إصابتهم بفيروس كورونا ؛ واإلبالغ الفوري بنتائج اختبار 

سيستمر اختبار الطالب الذين تظهر   coronavirusreport@philasd.org  إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى 

من مواقع عليهم األعراض في المدارس ، ويتوفر اختبار مجاني للطالب وأولياء األمور واألوصياء في أي 
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 بالمنطقة. وتذكر أنه يمكنك اآلن التسجيل للحصول على أربعة اختبارات االختبار على األجهزة المحمولة

19 -COVID مجانية في المنزل على . Covidtests.gov   يمكنك أيًضا العثور على موقع تطعيم بالقرب منك

 .إذا كنت قد قررت مؤخًرا تلقي التطعيم   www.vaccines.gov أو على هنا

أبريل. كإجراء احترازي   11عطلة الربيع هي أسبوع  - اإللزامي بعد عطلة الربيع  ارتداء القناععودة مؤقتة إلى  •

سيُطلب من جميع الطالب   بعد أسبوع من إغالق المدارس ، COVID إضافي للمساعدة في تقليل مخاطر انتشار 

 .أبريل ، في األسبوع الذي يلي عودتنا من عطلة الربيع 22إلى  18والموظفين ارتداء قناع من 

نحن نعلم أن الموظفين والعائالت لديهم أسئلة إضافية حول كيفية تأثير هذا التحول إلى ارتداء القناع االختياري على  

أنها ستقدم إرشادات وتوصيات إضافية لمنطقة   PDPH خرى. شاركت بروتوكوالت الصحة والسالمة المدرسية األ 

إذا كنت تشعر بالقلق أو عدم اليقين وتحتاج إلى دعم   ذلك،المدرسة في وقت الحق من هذا األسبوع. في غضون 

 -HOPE -PHL 1)-833-745- (4673 إضافي ، تتوفر خدمات االستشارة المجانية عبر الهاتف على الرقم 

 .رسائل النصية على نفس الرقموعن طريق ال

 اعتني بنفسك وابقى آمنا لك، شكرا 

  مع التقدير،
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https://www.philasd.org/employeehealth/covid-19-testing-progam/
https://www.covidtests.gov/
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-covid-19-vaccine/
http://www.vaccines.gov/

