ر
ر
اس 2022-2021
الموضوع :جديد :ضورة ارتداء الكمامة يف المدارس لبدء العام الدر ي
عائالت وموظفو ر
هنيكو،
تلنم مدارس مقاطعة ر
ً
كما تعلمون ،ر
أسبوعيا ر يف بيئة مدرسية آمنة وصحية.
الشخص الكامل
بتوفن خمسة أيام للتعلم
هنيكو العامة
ر
ي
ً
ر
ّ
الصح،صوت
خناء الصحة يف مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ومركز فرجينيا
وفقا للبيانات واالتجاهات الصحية وتوجيهات ر
ي
مجلس إدارة مدارس مقاطعة ر
رر
(الموظفي ،والطالب ،إلخ…) ،بغض النظر عما إذا تلقوا اللقاح أم ال،
هنيكو باإلجماع عىل إلزام الجميع
ً
ر
بارتداء الكمامة داخل المدارس والمكاتب منذ بدء العام الدراس  .2022-2021كما يظل ارتداء الكمامة ً
الزما يف حافالت المدرسة وفقا
ي
ال.
لألمر الفيدر ي
ً
رر
تقريبا ر يف اجتماعات عامة لمجلس إدارة المدرسة
أسبوعي
وفيما بعد ،ستخضع بروتوكوالت ارتداء الكمامات للمراجعة الدورية كل
(راجع تواري خ اجتماعات مجلس إدارة المدرسة التالية هنا).
ّ
نوص بشدة بارتداء الكمامات رف األماكن الخارجية المفتوحة ،السيما لمن لم يتلق اللقاح ،أو ر ر
االجتماع .كما
حي يتعذر التباعد
ي
ي
ي
ستتعامل مدارسنا مع استثناءات استخدام الكمامة ر يف األماكن الداخلية /المغلقة ،بما ر يف ذلك (عىل سبيل المثال ال الحرص) ما يتعلق
بالرياضيي ،والفرق الموسيقية ،والجوقة الموسيقية ،وأثناء الطعام /ر
رر
رج
وغنهاُ .ي ر
الشاب ،والرحالت الميدانية والمتطلبات الطبية ،ر
زيارة موقعنا لمزيد من التفاصيل عن الظروف الخاصة.
الت تتضمن:
اس الجديد مواصلة تنفيذ اسناتيجياتنا لتخفيف األخطار الصحية ،ي
باإلضافة إل ارتداء الكمامة ،تتضمن خطط العام الدر ي
•
•
•
•
•

أنظمة تهوية جيدة للمناطق الداخلية المغلقة.
الحفاظ عىل مسافة تباعد قدرها  3أقدام كلما أمكن.
التنظيف المتكرر للمناطق متكررة اللمس.
واقيات المكاتب البالستيكية الشفافة (لالستخدام حسب الطلب).
الن ر ر
كن المستمر عىل غسل اليدين.

ً
تطلع كل مدرسة مجتمعها المحىل عىل خططها للصحة والسالمة قبل بداية العام الجديد .وكما اعتدناً ،
دائما ما نتحىل بالمرونة رهنا
ي
بتغن الظروف الصحية.
ر
ُ
ً
ُ
الت تقدمها دائرة الصحة بوالية فرجينيا.
لتلق اللقاحُ ،ي ر
رج القيام بهذا .يمكنك البدء باالطالع عىل المعلومات ي
إذا كنت مؤهال ي
/https://vaccinate.virginia.gov
ر
ر
نشكركم عىل جهودكم المستمرة يف الحرص عىل صحة وسالمة الجميع للسنة الدراسية  .2022-2021نتطلع إل النحيب بطالبنا يف
سبتمن إجازة للطالب بمناسبة يوم روش هشناه).
سبتمن( .الثالثاء 7
أول أيام المدرسة الموافق األربعاء 8
ر
ر
مع التحية،
مدارس مقاطعة ر
هنيكو العامة

