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أعزائي أولياء األمور والعائالت في منطقة فيالدلفيا التعليمية،
بينما يستقر الطالب والموظفون في العام الدراسي الجديد ،نريد مشاركة بعض تحديثات الصحة والسالمة والتذكيرات معك.
لقد قمنا بمراجعة التدابير العامة لمكافحة فيروس كورونا للعام الدراسي  2023-2022لتوفير مزيد من الوضوح للتدابير التي أصدرناها
في بداية أغسطس .يمكنك مراجعة التدابير بأكملها ،ومشاهدة المراجعات المدرجة بوضوح في األعلى ،هنا.

بدءًا من األسبوع المقبل ،سيكون ارتداء القناع اختياريًا ،ولكن يتم تشجيعه بشدة .كما هو موضح في اإلجراءات ،قد تعيد
المنطقة التعليمية مؤق ًتا متطلبات ارتداء القناع في ظروف محددة ،بما في ذلك عندما يكون مستوى اإلصابات بفيروس
كوفيد 19-مرتفعًا استنا ًدا إلى مؤشرات  CDCعلى مستوى المجتمع .نحن ندرك أن بعض األطفال يعانون من ظروف قد
تمنعهم من ارتداء قناع بأمان أو بفعالية .في هذه الحاالت ،يمكن للوالدين أو األوصياء إكمال نموذج طلب الترتيبات التيسيرية
الذي يمكن العثور عليه على موقع بروتوكوالت الصحة والسالمة.
لزيادة دعم البيئات المدرسية الصحية ،نشجع أولياء األمور واألوصياء على جدولة األطفال للقاح كوفيد 19-ولقاح األنفلونزا.
جميع األطفال في سن المدرسة مؤهلون للحصول على هذه اللقاحات ،وكالهما ثبت أنه فعال للغاية في الوقاية من المرض
ويمكن إعطاؤه من قبل طبيب طفلك أو في صيدلية محلية.
وأخيرا ،تواصل المقاطعة العمل عن كثب مع إدارة الصحة العامة في فيالدلفيا لرصد حاالت جدري القرود في فيالدلفيا.
واستناداً إلى البيانات الحالية ،فإن المخاطر المجتمعة لإلصابة بالعدوى بين األطفال وانتشارها في المدارس منخفضة جداً .قم
بزيارة الموقع اإللكتروني لبروتوكوالت الصحة والسالمة للعثور على وثيقة معلومات جدري القرود للعائالت التي تقدم نظرة
عامة على جدري القرود ،وكيفية التعرف عليه ،وماذا تفعل إذا كان طفلك يعاني من أعراض أو اختبارات إيجابية.
تلتزم المنطقة التعليمية بإطالعك على أي تحديثات أو تغييرات في ظروف الصحة العامة في مدارسنا .يمكنك دائمًا العثور
على أحدث المعلومات من خالل زيارة مركز معلومات  Covid -19أو موقع بروتوكوالت الصحة والسالمة.
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