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 12مايو (آيار)2022 ،
أعزائي عائالت مقاطعة فيالدلفيا التعليمية،
تتزايد الحاالت اإليجابية لكوفيد )COVID-19( 19-في فيالدلفيا .قال خبراء الصحة أننا يجب أن نتوقع ارتفاعًا في حاالت
اإلصابة بفيروس كورونا من وقت آلخر كجزء طبيعي من تطور الفيروس .في هذه الحاالت ،يجب علينا جميعًا اتخاذ احتياطات
تذكيرا بما يمكننا فعله جميعًا للمساعدة في تقليل انتشار كوفيد19-
إضافية لحماية أنفسنا واآلخرين من حولنا .تقدم هذه الرسالة
ً
في مدارسنا وتشرح خيار ( Mask to Stayضع الكمامة لكي تظل) المطبق اآلن لطالبنا.
أمرا اختياريًا ،باستثناء تلك الموجودة في
• ارتداء الكمامة  -في هذا الوقت ،يظل ارتداء الكمامة في مدارسنا ومكاتبنا ً
برامج  PreK Head Startحيث تطلب وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية ارتداء الكمامة .نحن نشجع
الجميع على التفكير بعناية في ظروفهم الشخصية والوضع الحالي لكوفيد 19-عند اتخاذ خيار ارتداء الكمامة أو عدم
ارتدائها .تظل الكمامة متاحة بسهولة عند الطلب.
• اللقاحات والجرعات المعززة  -تظل هذه هي أفضل طرق الحماية من كوفيد .19-إذا لم تتلقَ أنت أو طفلك المؤهل
اللقاح أو الجرعة المعززة بعد ،فيمكنك العثور على مواقع قريبة منك على موقع مدينة فيالدلفيا على الويب هنا أو
على .www.vaccines.gov
• جديد! خيار ضع الكمامة لكي تظل – إن مطالبة الطالب الذين تعرضوا لكوفيد 19-ممن ال تظهر عليهم أي أعراض
للحجر الصحي في المنزل لها نتيجة سلبية في عملية التعلم المدرسية وذلك بشكل غير مقصود .لذلك ،نصحت إدارة
الصحة العامة في فيالدلفيا بأن نقدم خيار ارتداء الكمامة داخل المدرسة للبقاء كخيار بديل .بغض النظر عن التطعيم
أو ارتداء الكمامة ،يمكن للطالب الذين هم على تعرضوا للفيروس والذين ال تظهر عليهم األعراض البقاء في
المدرسة إذا:
• قاموا بارتداء الكمامات خالل اليوم الدراسي لمدة  10أيام بعد آخر تاريخ من تعرضهم لإلصابة بغض النظر
عن حالة اللقاح،
• المراقبة الذاتية ،أو المراقبة من قبل الوالدين ألعراض كوفيد ،19-و
• الحجر الصحي والقيام باالختبار إذا بدأ الطالب في إظهار األعراض المرتبطة بكوفيد.19-
سيُطلب من الطالب الذين يرفضون ارتداء الكمامة بعد تحديد هويتهم في مجموعة أن يقوموا بالحجر الصحي في المنزل
لمدة  10أيام أو سيكون لديهم خيار الحجر الصحي في المنزل ثم االختبار بين اليومين الخامس والسابع والعودة في اليوم
الثامن إذا كانت نتيجة االختبار سلبية.
• اختبار كوفيد - 19-كما كان الحال طوال فترة الوباء ،يجب على الطالب الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد 19-البقاء
في المنزل .سيستمر إتاحة اختبار األعراض للطالب والموظفين في مواقع االختبار المتنقلة الخمسة هذه من االثنين
إلى الجمعة من الساعة  9صبا ًحا حتى الساعة  6مسا ًء .سيتم اختبار الطالب الذين تظهر عليهم أعراض شبيهة بكوفيد
أثناء وجودهم في المدرسة من قبل ممرضة المدرسة طالما كان لديهم نموذج الموافقة على اختبار كوفيد (راجع قسم
موافقة اختبار الوالدين  /الوصي للحصول على نموذج قابل للتنزيل) في الملف .يرجى إرسال هذا النموذج إلى
ممرضة المدرسة أو مدير المدرسة إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد.

يجب على األفراد الذين ثبتت إصابتهم بالعزل لمدة  10أيام والعودة في اليوم  11إذا لم تظهر عليهم أعراض .سيتم
تحديد الحاجة إلى إجراء اختبار على مستوى المدرسة في الموقع من قبل عيادة طبية بالتعاون مع إدارة الصحة العامة
في فيالدلفيا ( )PDPHوفريق استجابة كوفيد في المنطقة.
مع دخولنا األسابيع المتبقية من العام الدراسي ،فلنواصل العمل معًا لدعم التعلم الشخصي وبيئات العمل الصحية .سنواصل
العمل مع إدارة الصحة العامة في فيالدلفيا ( )PDPHلمراقبة عدد حاالت كوفيد عن كثب وتنفيذ أي إجراءات ضرورية لحماية
صحة ورفاهية الجميع في مدارسنا.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
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