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أعزائي أولياء األمور والعائالت في منطقة مدرسة فيالدلفيا،
قبل عام ،لم يكن لدي أي فكرة أنني سأعيش في مدينة فيالدلفيا العظيمة وأقدم خدماتي لآلالف من الطالب والعائالت كمشرف عام .اآلن،
بعد خمسة أشهر ،ومع اقترابنا من عطلة عيد الشكر ،لدي العديد من األسباب لتقديم الشكر .أنا ممتن لإلقامة في مدينة جميلة ذات تاريخ
غني كهذه المدينة .أنا ممتن للترحيب الحار من مجتمع فيالدلفيا .وعلى الرغم من أن أمامنا الكثير من العمل ،فإنني ممتن النضمامي إلى
فريق ومجتمع ملتزم التزاما عميقا برفاه أطفالنا .نعم ،أنا متحمس ومتفائل بما هو قادم.
آمل أن تستفيدوا جميعًا من استراحة العطلة بشكل كامل للراحة واالنتعاش واالعتناء بأنفسكم جيدًا .مارس العادات الصحية  -اغسل يديك
بشكل متكرر ،وحافظ على مسافة معقولة من اآلخرين ،وارتدي قناعًا عند الحاجة وابق في المنزل إذا شعرت بالمرض .في هذا الوقت من
العام ،من المهم أيضًا التفكير في حماية نفسك واآلخرين من خالل الحصول على لقاح األنفلونزا ولقاح كوفيد 19-أو معزز إذا لم تكن قد
فعلت ذلك بعد ،واختبار نفسك وأطفالك قبل وبعد التجمعات الكبيرة ،إذا كنت تعاني من أعراض كوفيد ،19-أو تعرضت لشخص يعاني من
األعراض .للعثور على لقاح أو موقع أو موقع يقدم الجرعة المعززة بالقرب منك ،قم بزيارة  .www.vaccines.govيمكنك أيضًا
مراجعة هذا المستند من إدارة الصحة العامة في فيالدلفيا والذي يوفر إرشادات واضحة حول الحفاظ على صحتك وصحة اآلخرين في هذه
العطلة.
باإلضافة إلى ذلك ،ديسمبر هو "تقديم اختبارات كوفيد " في منطقة المدرسة في فيالدلفيا .بد ًءا من  12ديسمبر ،يمكن للعائالت الحصول
على مجموعات اختبار مجانية في المنزل في مواقع االختبار الخمسة القائمة على المدرسة المدرجة هنا .ستكون مجموعات االختبار متاحة
لالستالم ،بينما تستمر اإلمدادات من االثنين إلى الجمعة من الساعة  9صبا ًحا إلى  6مسا ًء .وفي الوقت نفسه ،ستواصل المدارس الفردية
تقديم مجموعات اختبار مجانية للطالب حسب الحاجة.
ً
يرجى االستمتاع بموسم العطالت هذا والعودة منتع ً
تطورا في
وجاهزا للشراكة معنا في العمل المستمر لنصبح المنطقة المدرسية األسرع
شا
ً
البالد!
عيد شكر سعيد!
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