
ي المدارس لبدء العام الدراسي 
ورة ارتداء الكمامة فر  2022-2021الموضوع: جديد: ضر

 
يكو،  عائالت وموظفو هنر

 
ي بيئة مدرسية آمنة وصحية. 

يكو العامة بتوفنر خمسة أيام للتعلم الشخصي الكامل أسبوعًيا فر م مدارس مقاطعة هنر ر كما تعلمون، تلن 
ي 
اء الصحة فر ا للبيانات واالتجاهات الصحية وتوجيهات خنر

ً
صّوت ،مركز فرجينيا الصحي و  مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها وفق

، والطالب، إلخ…(، بغض النظر عما إذا تلقوا اللقاح أم ال،  ر يكو باإلجماع عىل إلزام الجميع )الموظفير مجلس إدارة مدارس مقاطعة هنر
ي حافالت المدرسة   . 2022- 2021عام الدراسي بارتداء الكمامة داخل المدارس والمكاتب منذ بدء ال

ا  كما يظل ارتداء الكمامة الزًما فر
ً
وفق

 . لألمر الفيدرالي 
 

ي اجتماعات عامة لمجلس إدارة المدرسة وفيما بعد، ستخضع بروتوكوالت ارتداء الكمامات للمراجعة ال
ر تقريًبا فر دورية كل أسبوعير

 (. راجع تواري    خ اجتماعات مجلس إدارة المدرسة التالية هنا)
 

ي األماكن الخارجية المفتوحة، السيما لمن لم يتلق اللقاح
. كما  نوصي بشدة بارتداء الكمامات فر ر التباعد االجتماعي

ّ
ر يتعذ ، أو حير

ي ذلك )عىل سبيل المثال ال الحرص( ما يتعلق  
ي األماكن الداخلية/ المغلقة، بما فر

ستتعامل مدارسنا مع استثناءات استخدام الكمامة فر
اب، والرحالت الميدانية والمت ، والفرق الموسيقية، والجوقة الموسيقية، وأثناء الطعام/الشر ر ها. ُيرجر بالرياضيير طلبات الطبية، وغنر

 زيارة موقعنا لمزيد من التفاصيل عن الظروف الخاصة. 
 

ي تتضمن: 
اتيجياتنا لتخفيف األخطار الصحية، الت   باإلضافة إل ارتداء الكمامة، تتضمن خطط العام الدراسي الجديد مواصلة تنفيذ اسن 

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

 
ا  تطلع كل مدرسة مجتمعها المحىلي عىل خططها للصحة والسالمة قبل بداية العام الجديد. وكما اعت

ً
دنا، دائًما ما نتحىل بالمرونة رهن

 بتغنر الظروف الصحية. 
 

قدمها دائرة الصحة بوالية فرجينيا.  
ُ
ي ت
ي اللقاح، ُيرجر القيام بهذا. ُيمكنك البدء باالطالع عىل المعلومات الت 

 لتلق 
ً
إذا كنت مؤهال

a.govhttps://vaccinate.virgini / 
 

ي الحرص عىل صحة وسالمة الجميع للسنة الدراسية 
ر
ي 2022- 2021نشكركم عىل جهودكم المستمرة ف

ر
حيب بطالبنا ف . نتطلع إل الن 

.   8األربعاء أول أيام المدرسة الموافق   سبتمنر إجازة للطالب بمناسبة يوم روش هشناه.( 7)الثالثاء سبتمنر
 

 مع التحية،
 

يكو ال  عامةمدارس مقاطعة هنر
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.vdh.virginia.gov/blog/2021/07/21/virginia-departments-of-health-and-education-release-updated-guidance-for-prek-12-schools-prek-12-schools-will-make-locally-informed-decisions-on-masking-and-prevention-measures-as-informed-by-cdc/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://henricoschools.us/school-board/
https://vaccinate.virginia.gov/
https://vaccinate.virginia.gov/
https://vaccinate.virginia.gov/

