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 أعزاءي األهالي والعائالت بالمنطقة التعليمية في فيالدلفيا،

 

على الترحيب الحار بي كمشرف عام ، والمشاركة معي في عملية جعل  أشكركم أنوبينما نطوي الصفحة في هذا العام التقويمي، أود 

  منطقتنا التعليمية أفضل لجميع الطالب!

 

وأود أيضا أن أعرب عن حماسي للمستقبل. ونحن حاليا بصدد وضع خطة استراتيجية جديدة للمنطقة التعليمية. لقد تقدم العديد منكم بطلب 

قادة المنطقة  –االنضمام إلى مجموعتنا االستشارية للتخطيط االستراتيجي، ويسعدني أن أبدأ معكم. عندما أفكر في نتيجة هذا التعاون 

المقبلة  5جنبا إلى جنب مع اآلباء المتحمسين وأعضاء المجتمع لوضع خطة ستشكل سنواتنا الـ  المتفانين وفريق العمل العاملينالتعليمية 

 فإن المستقبل مشرق حقا!    –

 

دارية في الفترة سيتم إغالق مدارس المنطقة التعليمية والمكاتب اإل وكتذكير،أما اآلن، فإننا نتوجه إلى العطلة التي نستحقها عن جدارة. 

بما أنكم تقضون يناير.  4يناير، بينما يعود الطالب في  3يناير/كانون الثاني. سيعود الموظفون في  2ديسمبر/كانون األول إلى  24من 

  وقتا ممتعًا مع أحبائكم، وتسترخون لبعض الوقت، أشجعكم على بذل كل ما في وسعكم للحفاظ على صحتكم.

 

. قد RSVفي حين نتعامل مع أمراض تنفسية أخرى مثل اإلنفلونزا و فيروس  19-ال نزال نصارع مرض كوفيدشأننا شأن بقية األمة، 

رين للغاية في القيام يجب أن نكون جميعا حذتؤدي زيادة التجمع االجتماعي خالل العطالت إلى زيادة خطر التعرض لهذه األمراض. 

  بدورنا للمساعدة في الحفاظ على سالمة أنفسنا وسالمة أولئك الذين من حولنا.

 

في محاولة لألخذ االستباقي في دعم الصحة البدنية عند عودتنا من االستراحة، سيكون من الضروري ارتداء الكمامات لجميع الطالب 

يتوافق هذا القرار مع . 2023يناير  13يناير )أول يوم عودة للطالب( حتى  4من  –والموظفين خالل األسبوعين األولين من عودتنا 

التي شاركناها معكم في وقت سابق من هذا الخريف، كما  23-2022للسنة الدراسية  19-البروتوكوالت العامة الخاصة بمرض كوفيد

ات في ظروف خاصة للغاية. يمكن العثور على تتوفر تكيف( PDPHمن قسم الصحة العامة في فيالدلفيا ) الصادر التوجيهيتوافق مع 

   .هنا نماذج طلبات التكيفات

 

 من خالل القيام بما 2023وأطلب منكم أيضا أن تكونوا استباقيين خالل فترة االستراحة، وأن تدعمو العودة الصحية إلى المدرسة في عام 

 يلي:

 قم بزيارة إذا لم تكونوا قد فعلتم ذلك بعد.أو اللقاح المعزز  19-احصلوا على لقاح اإلنفلونزا و لقاح كوفيد ●

www.vaccines.gov  215-685-للعثور على موقع اعطاء اللقاح أو  اللقاح المعزز بالقرب منكم. أو اتصل بالرقم

  إذا كانت لديكم أسئلة حول التطعيم.  5488

  أو حول الحشود الكبيرة. أنفك وفمك في األماكن المغلقة تغطي ارتد كمامة ●

العودة إلى المدارس، وخاصة إذا كنت قبل قضاء الوقت مع العائلة واألصدقاء خالل العطالت  وقبل قم باالختبار للفحص  ●

التعليمية يمكن لطالب المنطقة . 19-ت على اتصال وثيق بشخص لديه مرض كوفيدأو كن 19-تعاني من أعراض مرض كوفيد

 نفاد اإلمدادات. حتىواألسر الحصول على مجموعات اختبار مجانية في المنزل في مواقع االختبار المدرسية الخمسة لدينا 

  .هناانظر قائمة بالمواقع وساعات العمل 

 .19-إذا كنت مريضا، أو كانت نتيجة االختبار  إيجابية لمرض كوفيد ابق في المنزل ●

. تستمر المنطقة هنا، التي يمكن العثور عليها في مركز مرض كوفيد الخاص بنا الحالية 19-راجع بروتوكوالت مرض كوفيد ●

ومراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها..  PDPHالتعليمية في مراقبة البيانات عن كثب من دائرة الصحة في فيالدلفيا 

 كم على اطالع على أي تغييرات تطرأ.فيما يتصل بالعمليات المدرسية، وسوف نبقي PDPHسوف نستمر في اتباع توجيهات 

 

 

https://www.philasd.org/studenthealth/covid19protocols/
https://www.philasd.org/studenthealth/covid19protocols/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/schools-guidance/
https://www.philasd.org/studenthealth/forms/
https://www.philasd.org/studenthealth/forms/
https://www.philasd.org/studenthealth/forms/
http://www.vaccines.gov/
http://www.vaccines.gov/
http://www.vaccines.gov/
https://www.philasd.org/studenthealth/covidtesting/#testing
https://www.philasd.org/coronavirus/


 

 

  الموقع نحن نعلم أن هذا الوقت من السنة قد يكون صعبا بشكل خاص بالنسبة للعديد من الناس. يرجى زيارةف ، تعليمية بصفتنا منطقة

phila.gov  للعثور على مواقع توزيع الطعام أو الوجبات في فيالدلفيا أو االتصال بـPhilly Hopeline على الرقم -PHL-833-1

HOPE  .إذا كنت أو طفلك ترغبون في الحصول على خدمات استشارية مجانية 

 

لقضاء وقت جيد مع  ن هذا الموسم السعيد. حتى ذلك الحين، آمل أن يستفيد الجميع م2023هناك الكثير الذي يجب أن نتطلع إليه في عام 

د األحباء، وقراءة كتاب جيد ، لعب األلعاب مع العائلة واألصدقاء، تناول الطعام اللذيذ، المشاركة في التقاليد والتجارب الجديدة. ولنع

ً تح متجددين، حتى نتمكن معًا من استئناف العمل لنصبح أسرع منطقة مدرسية حضرية كبيرة  في البالد.   سنا

 

 .2023بعطلة رائعة وسنة جديدة سعيدة! نراكم في عام  وااستمتع
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