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 22أبريل/نيسان 2022
أعزاءي عائالت طالب وطالبات المنطقة التعليمية في فيالدلفيا،
ابتداء من يوم اإلثنين الموافق  25أبريل ،ستستأنف المنطقة التعليمية في فيالدلفيا ارتداء الكمامة االختياري للطالب
والموظفين ،باستثناء أولئك الموجودين في برامج البداية األولية لما قبل الروضة  PreK Head Startحيث تطلب وزارة
الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية ارتداء الكمامة.
ستبقى الكمامات متوفرة في مدارسنا ومكاتبنا ،وسيستمرفحص الطالب والموظفين الذين تظهر عليهم أعراض في مواقع
الفحص المتنقلة الخمسة لدينا من االثنين إلى الجمعة من الساعة  9:00صباحا حتى الساعة  6:00مساء:
● Martin Luther King High School, 6100 Stenton Ave.
● South Philadelphia High School, 2101 S Broad Street (in the parking lot at the corner of
)Jackson and S Broad
● Samuel Fels High School, 5500 Langdon St.
● Overbrook High School, 5898 Lancaster Ave.
● Thomas Edison High School, 151 West Luzerne St.
يرجى تذكر أن اللقاحات تظل أفضل طريقة لحماية أنفسنا وعائالتنا وكل من حولنا من مرض كوفيد .19-لم يفت األوان بعد
لكي تحصل أنت أو طفلك المؤهل على اللقاح أو اللقاح المعزز إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد .يمكنك العثور على مواقع قريبة
منك على موقع ويب مدينة فيالدلفيا هنا أو على الموقع  www.vaccines.govبالنقر فوق "العثور على عيادة لقاح قريبة
منك" ” “Find a Vaccine Clinic Near Youوإدخال الرمز البريدي .إذا تم تطعيم طفلك ،نطلب منك النظر في تقديم
حالة التطعيم لنا ببساطة بالتقاط صورة لبطاقة التطعيم الخاصة بهم وإرسالها بالبريد اإللكتروني إلى ممرضة المدرسة أو إلى
5vax@philasd.org.
وبينما نقترب من األسابيع المتبقية من العام الدراسي  ،2022-2021دعونا نستمر في العمل معا لدعم بيئات التعلم والعمل
بالحضور الشخصي الصحية التي يستحقها طالبنا ومعلمونا.
مع أطيب التمنيات،
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