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 ٢٠٢٢-٢٠٢١الجديد عن ارتداء الكمامة للعام الدراسي  عنوان الموضوع :

 
 

فية كل األقسام المحلية للمدارس ستحدد كي أعلنت وزارة التعليم بڤرچينيا و وزارة الصحة بڤرچينيا أنفي األسبوع الماضي ، 
بناء علي الظروف المحلية للمجتمع و التوصيات الصحية . مؤخراً و مع انتهاء أمر  ١٩-تنفيذ خطوات الوقاية من كوڤيد

للمدارس للمراحل الدراسية لما قبل الروضة و حتي الصف  الصحة العامة في والية ڤرچينيا و إصدار االرشادات المحدثة
يعمل بالتعاون مع مجلس إدارة  HCPS، كان فريق من schools-k-updated guidance for pre 12الثاني عشر 

هذا . نحن نعلم مدي أهمية  HCPSالمدارس و قادة المدارس و شركاء من وزارة الصحة بڤرچينيا علي الخطوات التالية ل
 الموضوع ، و نود أن نطلعكم علي خططنا الحالية لهذا الخريف . فسوف نستمر في ممارسة المرونة إذا أو مع تغير الظروف 

 
  تلتزم المدارس الحكومية بمقاطعة هنرايكو بتوفير مناخ مدرسي يراعي احتياجات الصحة و السالمة الفردية و الفريدة

مستمرة للتخفيف من    إجراءات تنفيذتضمن خطط العام الدراسي الجديد لجميع الموظفين و الطالب و األسر . ت
أقدام حيثما أمكن و  ٣مثل : التركيز المستمر علي غسل اليدين و آداب التنفس و الحفاظ علي مسافة  المخاطر الصحية

 دي مع مجتمعاتهاستشارك كل مدرسة علي حالتنظيف المتكرر للمناطق ذات اللمس المتكرر و أنظمة الهواء الداخلية 
   . الجديد خططها المدرسية الخاصة بالصحة و السالمة قبل بدء العام الدراسي

  تشجع بشدة تمشياً مع التوجيهات الحاليةHCPS في المدارس ، خاصة داخل المباني المدرسية  ارتداء الكمامة
) ، و اآلخرين الذين لم يتم ١٩-عاماً (غير المؤهلين بعد للحصول علي لقاح كوڤيد ١٢للطالب الذين تقل أعمارهم عن 

   تطعيمهم بالكامل ، و كذلك أولئك الذين يعانون من ظروف صحية .
  بالكامل ، فإننا نحترم أن ارتداء الكمامة هو في الوقت الحالي بينما نشجع علي ارتداء الكمامة لمن لم يتم تطعيمهم

يوم األحد الموافق   derPublic Health Orانتهت صالحية أمر الصحة العامة بوالية ڤرچينيا اختيار فردي . للتذكير ،
العمل مع شركائنا في وزارة الصحة لمتابعة ظروف المجتمع ، كما تمت مشاركته سابقاً ،  HCPSتواصل يوليو  ٢٥

 في مدرسة أو قسم معين وفقاً لذلك .  ١٩-يدڤإلجراء تغييرات في خطط الوقاية من كو
 خصية ، من المهم أن نعلم أن إرشادات التتبع تشير في إطار  جهودنا إلعطاء األولوية الستمرارية التعلم بصورة ش

 . إلي ان ارتداء الكمامة سيمكن الطالب و الموظفين عموماً غير المطعمين من إجراءات الحجر الصحي
 (الباص) وذلك التباع أمر فيدرالي من مركز السيطرة علي األمراض  ستظل الكمامة مطلوبة في الحافالت المدرسية

nd federal order from the Centers for Disease Control aو الوقاية منها فيما يتعلق بوسائل النقل العام 
Prevention related to methods of public transportation.  

  سيستمر توفير الكمامات التي يمكن التخلص منها في الباص و المدارس خالل العام الدراسي القادم . سيتمكن
  الموظفون و الطالب أيضاً من استخدام الفواصل البالستيكية إذا رغبت في ذلك .

 هناك عيادة مجانية خاصة بنا في مدرسة ألكو اإلعدادية   للحصول علي اللقاح بالنسبة لهؤالء الذين يسعونvaccine 
clinic at Elko Middle Schoolصباحاً . ١١إلي الساعة الحادية عشر  ٩يوليو من الساعة التاسعة  ٢٨ربعاء يوم األ 

إلي الساعة الثالثة  ١أغسطس ، من الساعة الواحدة  ١٨سنعقد عيادة لقاح إضافية في مدرسة بروكالند اإلعدادية يوم 
 سيكون هناك فرص إضافية للتطعيم في المستقبل القريب . ظهراً . ٣
 

مرة أخري ، نحن . ٢٠٢٢-٢٠٢١للعام الدراسي  لخمسة أيام في األسبوع للتعلم بصورة شخصيةللدراسة  HCPSستعود 
ملتزمون بتوفير مناخ مدرسي يراعي احتياجات الصحة و السالمة الفردية و الفريدة للجميع . يجب علي أولئك الذين لديهم 

  ظروف فردية التواصل مع مدير مدرستهم .
 

علي جهودكم المستمرة لضمان أن يكون  نود أن نشكركمسبتمبر  ٨وم األول للدراسة ، و هو يوم األربعاء مع اقترابنا من الي
، سنواصل  ١٩-عاماً آمناً و صحياً للجميع . نظراً للطبيعة المتغيرة باستمرار لوباء كوڤيد ٢٠٢٢-٢٠٢١العام الدراسي 

 ممارسة المرونة إذا أو مع تغير الظروف .
  

  مع تحياتي ،
 

  المدارس الحكومية بمقاطعة هنرايكو




