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واألوصياء ، /األمهاتأعزائي اآلباء  

فتراقب المنطقة التعليمية عن  بصحة وسالمة الطالب والموظفين لدينا.ر تلتزم نَ ة مدارس بِْن ماقطنأّن م
في جميع الحاالت ذات الصلة   ذلك نفعل  أنّنا كما. 19المعلومات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا ُكثب   

ومراكز السيطرة على ، زارة الصحة في بنسلفانيامن وبالصحة ونعمل عن ُكثب ونتلقّى أرشادات أضافية 
.بيب المنطقة التعليمية لديناومن ط األمراض والوقاية منها  

  ية.ملتعليمالحظة: لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت لفيروس كورونا في منطقتنا االيرجى 

هذه المشكلة ، ونحن متأكدون من أن منطقتنا وعلم عن على دراية  واحتى تكون مهذه المعلومات لك مونقدّ 
كما أننا نشّجعكم أيضاً . علينا رصد أي مسألة تتعلق بالصحة أو السالمة والتي قد تؤثرمراقبة ولديها خطط ل

ر كموارد موثوق بها بشأن آخِ  ووزارة الصحة في بنسلفانيا مراكز السيطرة على األمراضعلى أستخدام 
  التحديّات واألرشادات المتعلقة بهذه المشكلة الصحية.

ي القيام بكل ما هو ممكن للمساعدة في منع انتشار الفيروس في حالة تفشّ  هوغبة المنطقة التعليمية وأّن ر
والية بنسلفانيا المرض في المنطقة ، ونحن بحاجة إلى مساعدتكم للقيام بذلك. قامت وزارة الصحة في 

 بمشاركة النصائح التالية على موقعها اإللكتروني للمساعدة في منع انتشار فيروسات الجهاز التنفسي مثل
: 19فيروس كورونا   

  

في سلة المهمالت. إذا لم تكن  هايِ مْ رَ ثم قم بِ  الورقأو َمحَرَمة  تغطية أي سعال أو عطس بمنديلم بق *   
.ستخدم يديكال تداخل الكوع. س تعطّ العال أو سقم بالمتوفرة ، المحارم   

ر اليدين المعتمد على ثانية على األقل. استخدم مطهّ  20غسل يديك كثيًرا بالماء والصابون لمدة أ *   
لم يتوفّر الصابون والماء.أذا  الكحول  

  العمل ومفاتيح اإلضاءة والهواتف المحمولة وغيرها  ةبشكل متكرر مثل أسطح ةم بتنظيف األسطحق *   
.   ها كثيًراالتي تمسّ  سطحةمن األ  

  ب الناس ن. تجنّ في المنزل حتى تشعر بالتحسّ  ل. إذا كنت مريضاً ، ابقَ مَ تَ حْ حتواء انتشار المُ م با*ق   

عانون من المرض.يُ  الذين  

 

ولكن أيًضا ساللة اإلنفلونزا  كورونا(ليس فقط فيروس تراقب مقاطعة مدارس بِْن مانَر عن كثب الموقف 
وفي حالة وجود حاالت  وتنظف المدارس وتطهيرها يوميًا كجزء من خدمات الحضانة المستمرة. هذا العام)

المتخصصين التعليمية التوجيهات المقّدمة من  نطقةفي المنطقة، ستتبع الم 19مؤكدة من فيروس مورونا 
ضرورية. فيما يتعلّق بأي تدابير أضافية يينحّ الصّ   

:، يرجى اتباع هذه اإلرشادات المتعلقة بأمراض الطالب مإذا مرض طفلك  



.  ةساعة ، دون عالج ، قبل العودة إلى المدرس 24خاليًا من الحمى لمدة  مجب أن يكون طفلك. ي1  

. بعد آخر حلقةساعة  24مدة لء واإلسهال في المنزل يْ يجب إبقاء األطفال الذين يعانون من القَ .2  

غير جلدي ح فْ جب إبقاء األطفال المصابين بأمراض معدية مشتبه بها (مثل العين الوردية وأي طَ . ي3
م.م الرعاية الصحية الخاص بكدِّ قَ معروف) في المنزل حتى يمكن الحصول على التحقق من مُ   

أو  درسيةعلى إبقائه في المنزل ، بغض النظر عن الرحالت الم مريًضا ، فاحرصْ  مذا كان طفلك. أ4
. الحفالت أو المناسبات الخاصة األخرى التي قد تعقد في المدرسة في ذلك اليوم  

 

ظين في مراقبة حالة جميع تيقِّ مُ  ز على ما يمكننا السيطرة عليه. سنظلّ من المهم اآلن أن نعمل معًا لنركّ 
.تهديًدا لموظفينا وطالبنااألمراض التي قد تشكل   

.لمنطقتنا ومدارسنا وموظفينا وطالبنا مشكًرا لدعمك   

 بإخالص،

يترالكايكل ج. ليمدير المدارس م  

 

 

 

 

 


