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أعزائي العائالت،
خالل عطلة نهاية األسبوع ،أكدت إدارة الصحة والسالمة العقلية في مدينة نيويورك الحالة األولى لفيروس كورونا المستجد ( )COVID-19في مدينة
نيويورك .بينما كنا جميعًا نأمل أن ال تأتي هذه اللحظة ،فقد كانت شيئا استعدت له بلدية المدينة بدقة .في الوقت الحالي ،من المهم االستماع إلى الحقائق وعدم
االستجابة للخوف .على الرغم من وجود أول حالة مؤكدة لدينا ،يواجه سكان مدينة نيويورك خطرا ً منحفضا ً لإلصابة بالفيروس.
إن رفاهية وسالمة جميع تالميذنا تظل على رأس أولوياتنا .بينما نراقب الموقف ،فإننا نعزز بروتوكوالت معينة ونوفر موارد إضافية ،بما في ذلك:
 توفير عوامل التنظيف المعتمدة من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCفي كل مدرسة
 التأكد من تزويد جميع الحمامات بشكل مستمر بالصابون والمناشف الورقية ،وتشجيع التالميذ والموظفين على غسل اليدين بشكل متكرر
 التأكد من حصول مديري المدارس والممرضات على الموارد واإلرشادات الالزمة للكشف عن األعراض الظاهرة في المدرسة واإلبالغ عنها،
وتقديم المساعدة ألي فرد مصاب
بالعمل في شراكة وثيقة مع إدارة الصحة ،سنواصل تحديث بروتوكوالتنا مع تطور الوضع ،والتواصل بشأن أي تأثير محتمل على اآلباء ومجتمعاتنا المدرسية.
سنحتفظ بأحدث المعلومات الخاصة بنا على موقعنا اإللكتروني .schools.nyc.gov/coronavirus
ال توجد خطط إلغالق المدارس في الوقت الحالي .هذا تدبير شديد يمكن أن يضر بالحياة اليومية ،وسيكون قرار تنفيذ مثل هذا التدبير فقط بتوجيهات من خبراء
الصحة العامة .للتذكير ،من األهمية بمكان أن يواصل جميع سكان مدينة نيويورك ممارسة تدابير الوقاية من العدوى الفيروسية العامة بما في ذلك:
• تغطية السعال أو العطس بمنديل أو بكم المالبس
• غسل يديك بانتظام
• تجنب لمس وجهك
• تجنب االتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض
• احصل على لقاح األنفلونزا  -لم يفت األوان بعد لذلك
• ابقى في المنزل إذا كانت لديكم حمى أو تشعر بالمرض .اتصل بطبيبك وأخبره باألعراض التي تعاني منها وسجل سفرك.
نحن على اتصال مباشر ومنتظم مع مديري المدارس لضمان حصولهم على أحدث المعلومات واإلجابة على أي أسئلة قد تثار .باإلضافة إلى ذلك ،نذ ّكر جميع
العائالت بأنه يمكنهم تلقي تحديثات منتظمة حول هذا الموضوع والعديد من الموضوعات األخرى من خالل االشتراك في حساب مدارس مدينة نيويورك
( .)NYC Schools Accountيرجى زيارة الرابط  https://mystudent.nyc/إلنشاء حساب وتحديث معلومات االتصال الخاصة بكم في حاالت الطوارئ.
يرجى قراءة صحيفة األسئلة المتكررة (باللغة اإلنكليزية فقط) مرفقة بهذه الرسالة لمزيد من المعلومات ،أو القيام بزيارة الموقع اإللكتروني
 nyc.gov/coronavirusفي أي وقت للحصول على تحديثات مهمة .ال تزال صحة تالميذنا وسالمتهم على رأس أولوياتنا ،وسنتابع جميع اإلرشادات ونتخذ
جميع التدابير المناسبة وفقًا لذلك.
مع فائق االحترام والتقدير،

Richard A. Carranza
مستشار التعليم
إدارة التعليم لمدينة نيويورك
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