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 4مارس /آذار2022 ،
لقد نجحت خطتنا بعنوان "إبقاء المدارس آمنة ومفتوحة" في تمكيننا من المحافظة على المدارس العامة في مدينة نيويورك مفتوحة وإبقائها كأحد
أكثر األماكن أمانا ً للصغار لالرتياد أثناء جائحة (كوفيد .)COVID-19 /19-وكما أن مدارسنا قامت بالمطلوب منها في التقليل من معدّالت
انتقال العدوىَّ ،
ويسرنا إعالن أنّه كنتيج ٍة لذلك فسوف نقوم بتطبيق تعديالت على سياساتنا الحالية
فإن أبناء نيويورك مجموعين فعلوا ذات الشيء.
ُّ
المتعلقة بالصحة والسالمة الخاصة بمرض (كوفيد )COVID-19 /19-في مدارسنا بالتوافق مع التوجيهات األخيرة.

المحتويات:


الصحة والسالمة الخاصة بمرض (كوفيد)COVID-19 /19-
 oتحديثات حول سياسة وضع الك ّمامات
 oالتباعد االجتماعي
الزوار
 oسياسات َّ
 oاللقاح

الصحة والسلامة الخاصة بمرض (كوفيد)COVID-19 /19-
تحديثات حول سياسة وضع أغطية الوجه
يسرنا إعالن أن أغطية الوجه ستكون اختيارية في الحرم المدرسي للتالميذ في الصفوف من صف الروضة حتى الصف  12بدءا ً من يوم
ّ
االثنين 7 ،مارس /آذار.
وللحفاظ على سالمة العاملين والتالميذ لدينا فإننا سنواصل ممارسة البروتوكوالت الصارمة الخاصة بمرض (كوفيد )COVID-19 /19-بما في
ذلك زيادة التهوية والمسح الطبي اليومي وتوزيع علب االختبار .سيكون وضع غطاء الوجه اختياريا ً داخل األبنية وخارجها وفي الحافالت
المدرسية .ويمكن ألي شخص يختار مواصلة وضع ك ّمامة القيام بذلك ،ويمكن لطفلكم طلب ك َّمامة من مدرسته إذا كان بحاجة لواحدة.
إن إلزامية وضع الك َّمامة داخل البناء ما زالت سارية المفعول لألطفال في برنامج معيشة العائالت الصغيرة خالل التعليم ( ،)LYFEوبرنامج
التعليم المب ّكر(( )EarlyLearnللرضَّع واألطفال حديثي المشي) ،وبرنامج تعليم األطفال بعمر  3سنوات ( ،)K-3وبرنامج صف ما قبل
الروضة ،وغرف الصفوف التابعة لبرنامج  .4410يتعيَّن على هؤالء األطفال البالغة أعمارهم سنتين أو أكثر وعلى جميع العاملين في هذه
الفصول مواصلة وضع أغطية الوجه داخل األبنية .بما ّ
أن األطفال بعمر أقل من خمس سنوات غير مؤ ّهلين بعد للحصول على اللقاح ،فإن وضع
أغطية الوجه يبقى دفاعنا األقوى للمتعلمين الصغار لدينا ضد مرض (كوفيد.)COVID-19 /19-
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ّ
تشخيص إيجابي
موظف أو تلميذ(ة) في صف الروضة أو أعلى يعود في اليوم السادس بعد
باإلضافة إلى ذلك ،فإنَّه ما زال مطلوبا من أي
ٍ
لإلصابة بمرض (كوفيد )COVID-19 /19-أو بعد ظهور أعراض مرض (كوفيد )COVID-19 /19-عليه من دون إجراء االختبار ،وضع
ك ّمامة ُمحكمة في جميع األوقات في الحرم المدرسي حتى اليوم العاشر.
تعرضوا لمرض (كوفيد )COVID-19 /19-خالل األيام
كما يُنصح بشدة بوضع أغطية الوجه ألي موظف(ة) أو تلميذ(ة) يعلمون أنهم قد َّ
العشرة ( )10الماضيةَّ .
إن وضع أغطية الوجه ما زال مطلوبا ً في الغرف الطبية ومكاتب التمريض ،باإلضافة إلى المراكز الصحية ضمن
المدارس .سيقوم الممرضون بوضع أغطية الوجه بمتناول اليد ألي شخص قادم يمكن أن يكون بحاج ٍة لها.

التباعد الاجتماعي
ال يوجد متطلبات خاصة بالتباعد االجتماعي في األماكن العامة ،بما في ذلك غرف الصفوف والكافتيريات وقاعات االجتماعات.

سياسة الزوار
الزوار إبراز إثبات الحصول على اللقاح وإكمال المسح الطبي اليومي ( )healthscreening.schools.nycقبل دخول
ما زال مطلوبا ً من َّ
بناءٍ تابع إلدارة التعليم (.)DOE

اللقاح
وللتذكير ،فإن اللقاح هو أفضل وسيلة لدينا لمحاربة مرض (كوفيد )COVID-19/19-وللحفاظ على مدارسنا آمنة لجميع تالميذناَّ .
إن جميع
األطفال في سن  5سنوات فأكبر مؤ ّهلون للحصول على اللقاح ضد مرض (كوفيد .)COVID-19/19-إذا كان طفلكم مؤهالً ولكنه لم
يحصل على اللقاح بعد ضد مرض (كوفيد ،)COVID-19/19-فيمكنكم تحديد موعد للحصول على اللقاح عبر الموقع اإللكتروني
 vaccinefinder.nyc.govأو عبر االتصال على رقم الهاتف  311لمعرفة موقع لتقديم اللقاح بالقرب منكم .اللقاح مجاني لجميع سكان مدينة
نيويورك ،بغض النظر عن حالة الهجرة أو التأمين الصحي .نشكركم على شراكتكم المتواصلة معنا.
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