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 أعزاءي األهالي والعائالت بالمنطقة التعليمية في فيالدلفيا،

 

أغسطس/آب ونحن متحمسون للترحيب بطالبنا وموظفينا للعودة إلى فصولنا الدراسية للتعلم  29اليوم األول من المدرسة هو يوم االثنين، 

( عن كثب على مدار الصيف، PDPHتعمل المنطقة التعليمية في فيالدلفيا وإدارة الصحة العامة في فيالدلفيا )بالحضور الشخصي. 

المحلية، واتباع إرشادات الصحة العامة الفيدرالية والمحلية لتحديد أفضل تدابير الصحة والسالمة  19-لمراقبة حاالت مرض كوفيد

 ود الطالب إلى المدرسة. عندما يع 19-للتخفيف من انتشار مرض كوفيد

 

سبتمبر ــ سوف يطلب من كل الطالب والموظفين ارتداء أقنعة  9أغسطس إلى  29أيام من السنة الدراسية الجديدة ــ من  10في أول 

هذا إجراء احتياطي إضافي لصحة الجميع بالمجتمع.  19-)كمامات( أثناء وجودهم في المدرسة، بصرف النظر عن مستوى كوفيد

قد يصبح يصبح . 19-هم منذ ألن زيادة التجمعات االجتماعية في نهاية الصيف قد تزيد من خطر التعرض لإلصابة بمرض كوفيدورفاه

العامة المحدثة الخاصة بنا للسنة  19-ارتداء الكمامات  اختياريا في ظروف معينة.  يمكن العثور على بروتوكوالت مرض كوفيد

 . فيما يلي أهم النقاط البارزة:هنا 2023-2022الدراسية 

 

 :باستثناءللطالب والموظفين  اختياريا سيكون ارتداء الكمامات  ارتداء الكمامات
 سبتمبر. 9أغسطس حتى  29من  –أيام من السنة الدراسية الجديدة  10فترة أول  -

 19-مستوى مرض كوفيد لمؤشرات  وفقا بالمجتمعمرتفعا  19-عندما يكون مستوى كوفيد -
المنطقة التعليمية  خطر. وفي هذه الحالة، ست CDCالخاصة بمراكز السيطرة على األمراض 

ل في الداخل سيكون مطلوباً في المدارس والحافالت األسر والموظفين بأن ارتداء الكمامات الشام
يوصى بشدة بارتداء والمكاتب المدرسية إلى أن يعود المستوى بالمجتمع إلى المستوى المتوسط. 

 الكمامات بالمستوى المتوسط بالمجتمع.
 19-قد يلزم فيها ارتداء الكمامات الشامل، بغض النظر عن مستوى كوفيد في حاالت معينة -

 ع، بما في ذلك: بالمجتم
 تفشي المرض على مستوى الصف الدراسي أو المدرسة، -
عندما قد تزيد التجمعات أو عند العودة من فترات الراحة والعطالت الممتدة  -

 .19-االجتماعية المتزايدة من خطر التعرض لإلصابة بمرض كوفيد
 

 PreK Head Startال يزال يتعين على الطالب والموظفين في برامج البداية األولية لما قبل المدرسة  
 ارتداء الكمامات في جميع األوقات، بغض النظر عن المستوى بالمجتمع.

 وضع كمامة للبقاء
 

عن حالة ، بصرف النظر 19-لم يعد يُطلب من الطالب والموظفين الذين تعرضوا لإلصابة بمرض كوفيد

التطعيم، الحجر الصحي في المنزل ما لم تظهر أعراض شبيهة بمرض كوفيد. بدال من ذلك، يمكنهم العودة 

 أيام.  10إلى المدرسة ولكن يطلب منهم ارتداء كمامة لمدة 

 5العزل في المنزل لمدة  19-يطلب من الطالب الذين يفحصون وتكون نتيجة فحصهم إيجابية لمرض كوفيد العزل

أيام تقويمية على األقل والمشاركة في التعلم االفتراضي عبر االنترنت. يجب على  األهالي/األوصياء أيضا 

. في 5454-400-215 إبالغ ممرضة مدرستهم أو االتصال بفريق االستجابة لمرض كوفيد على الرقم

ة ولكن يجب عليهم ارتداء أيام من العزلة ، فقد يعود الطالب إلى المدرس 5حالة عدم ظهور األعراض بعد 

 أيام إضافية ويجب أن يأكلوا في منطقة مخصصة.    5( لمدة KN95أو  N95كمامة عالية الجودة )

للطالب الذين يبدأون في إظهار  19-م الممرضات في المدارس باجراء فحوصات مرض كوفيدوستق الفحص للطالب

دعًما  المتعاقد في حالة تفشي المرض في المدرسة ، سيقدم بائع االختباراألعراض خالل اليوم الدراسي. 

https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html


 

في ملف المدرسة مطلوب إلجراء اختبار  الموقع  هلموافقة األنموذج إضافيًا للفحص في الموقع. إن 

سال النموذج المكتمل إلى ممرضة المدرسة التابعة لطفلك. يجب على جميع األسر الطالب، لذا يرجى إر

ستستمر المنطقة التعليمية أيًضا إتاحة اختبار . 2023-2022تقديم نموذج موافقة جديد للسنة الدراسية 

19-COVD  هناالمجاني للطالب في خمسة مواقع اختبار في المدارس. يتم سرد المواقع.  

بات األطفال  مطلوبة للطالب ، بما في ذلك الطالب الرياضيين. ليستولكنها  19-يتم تشجيع لقاحات كوفيد اللقاحات

 أشهر وما فوق مؤهلين للحصول على لقاح كوفيد األولي وأولئك الذين يبلغون من العمر خمسة 6بعمر 

لمعرفة المزيد حول اللقاحات ومكان الحصول عليها، أعوام فما فوق مؤهلين للحصول على لقاحات معززة. 

أو  هنا ، أو الموقع اإللكتروني لمدينة فيالدلفيا19-مركز المعلومات حول مرض كوفيدتفضل بزيارة 

.www.vaccines.gov 

ي، وأجهزة تنقية الهواء سوف تكون كل المدارس مجهزة بكمامات عالية الجودة، ومحطات تعقيم يدو الصحة العامة والنظافة

ومن أجل دعم صحة ورفاه كل فرد في مدارسنا، فإن األسر مطالبة والسطح لتعزيز بيئات التعلم الصحية. 

وممارسة غسل األيدي ووضع الكمامة على الوجه بمراقبة صحة طفلها وإبقائه في المنزل إذا كان مريضا، 

  السليم مع طفلها.

 

لرصد الموقف، وسنسعى  PDPHقد يكون جدري القرود أيضا من أهم أولويات عائالتنا وموظفينا. يرجى العلم أننا نعمل عن كثب مع  

ومراكز مكافحة األمراض لتحديد أي تدابير سالمة الزمة لمدارسنا. سنقوم بتحديثكم بالمستجدات  PDPHإلى الحصول على التوجيه من 

لومات. وفي غضون ذلك، سنواصل تنفيذ إجراءات التنظيف والتطهير المحسنة يوميا في المدارس والمكاتب، مع مع توفر المزيد من المع

 إيالء اهتمام خاص للمناطق ذات اللمس العالي مثل مرافق الحمام والمكاتب واألدراج ومقابض األبواب.

لسات قاعات المدينة القادمة حول الصحة والسالمة للعائالت، يمكنكم دائما العثور على أحدث المعلومات، بما في ذلك المعلومات حول ج

ومسائل الصحة العامة األخرى، ستتطور  19-ومع استمرار تطور مرض كوفيد. 19-مركز معلومات مرض كوفيد عن طريق زيارة

ديدة الماضية جميعا أنه من خالل العمل معا والبقاء مرنين حسب الحاجة، يمكننا دعم بيئات التعلم استجابتنا أيضا. لقد علمتنا السنوات الع

 29 يوم بالحضور الشخصي الصحية التي يحتاج إليها طالبنا. نحن نتطلع إلى العمل معكم ونحن نرحب بعودة الطالب إلى المدرسة في

 أغسطس/آب.

Dr. Kendra McDow     Dr. Cheryl Bettigole 

Dr. Kendra B. McDow     Dr. Cheryl Bettigole 

  ادارة الصحة في فيالدلفيا       المنطقة التعليمية في فيالدلفيا

  مفوض الصحة     المسؤول الطبي في المنطقة التعليمية
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