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 عطلة الربيع: دعونا نتخذ اختيارات صحية وآمنة عنوان الموضوع: 
 

-COVID اقتربت عطلة الربيع. بعد عام كامل من الوباء ، فإن عملكم الجاد وصبركم قد اتي بثماره. لقد أحرزنا تقدًما في التطعيم ضد
األنشطة على قدم وساق أيًضا. نحن نعلم مدى أهمية عودة التعلم بصورة شخصية ، وتوسعنا في العودة للتعلم الشخصي ، كما عادت  19

إلى مدارسنا ، فإنها تعيق قدرتنا على تقديم تجربة التعلم الشخصي لطالبنا. نحن نقدر  COVID-19 ونريدها أن تستمر. مع وصول حاالت

بفيروس كورونا. ولهذه الغاية ، اتصل بنا الكثير لالستفسار عن  أن موظفينا وطالبنا وعائالتهم يواصلون ممارسة االجتهاد فيما يتعلق 
 إرشاداتنا المتعلقة بعطلة الربيع.

 
والتي يجب على جميع الموظفين والطالب االلتزام بها   HCPS متطلبات خطة الصحة والسالمة الخاصة بـ كما شاركنا معكم من قبل ،

 isك األيام التي تلي عطلة الربيع ، وهي اإلجابة بـ "ال" في نموذج الفحص الذاتييوميًا عندما يحضرون العمل / المدرسة ، بما في ذل
screening form-the ability to answer ‘no’ on the self 

 
 CDC guidance for ونحثك على االلتزام بإرشاداتنحن نشجع الجميع على االستمرار في توخي اليقظة خالل فترة عطلة الربيع ،  

travelوتدابير السالمة األخرى  
 

  CDC guidance فر وأثناء رحلتكقبل السإرشادات 
 
 .مكانًا جيًدا للبدءThe Henrico County health صفحة تعد COVID-19  إذا كنت مؤهالً ، ابدأ في تلقي التطعيم ضد• 

الصحية معلومات حول مكان   هنرايكو قبل السفر ، يوصى بإجراء اختبار الفيروس قبل رحلتك بيوم إلى ثالثة أيام. تتضمن صفحة •

 .Henrico’s health page includes information about where to get tested.االختبار
 .ارتِد الكمامة على أنفك وفمك عندما تكون في األماكن العامة •
 .أقدام على األقل من أي شخص ال يسافر معك ٦تجنب االزدحام وابق على بعد  •
 

 : CDC guidance  بعد السفرإرشادات 
 .ختبار الفيروس بعد ثالثة إلى خمسة أيام من السفر والبقاء في المنزل والحجر الذاتي لمدة سبعة أيام كاملة بعد السفرلاخضع  •
 .سلبية ، ابق في المنزل واعزل نفسك لمدة سبعة أيام كاملة لو كانت نتيجة االختبارحتى  •
 .إذا كان اختبارك إيجابيًا ، اعزل نفسك لحماية اآلخرين من اإلصابة •
 .أيام بعد السفر  ١٠إذا لم تخضع للفحص ، ابق في المنزل واعزل نفسك لمدة  •
 
 
 

 HCPS   وأفضل الممارسات ، إال أنها ال تمثل متطلبات محددة لـCDC  إرشاداتفي حين أن المعلومات التي تمت مشاركتها أعاله تشكل 

الموظفين والطالب االلتزام بها يوميًا عندما يحضرون العمل / المدرسة ، بما في ذلك األيام التي   HCPS يجب على جميع مرة أخري 

screening -is the ability to answer ‘no’ on the selfالربيع ، وهي اإلجابة بـ "ال" في نموذج الفحص الذاتيتلي عطلة 
form 

 
نرجع للوراء اآلن. عندما نعمل جميعًا معًا ، يمكننا تجنب ارتفاع جديد في اإلصابات و نستعيد البيئة   لقد قطعنا شوطاً طويالً كمجتمع و لن 

 .جميعًا المدرسية التي نريدها ونستحقها
 

 !استمتعوا بعطلة ربيعية رائعة ، ولنعود جميعًا إلى المدرسة بصحة جيدة
 

 
 
 

HCPS Video: Have a healthy Spring Break! 

https://henricoschools.us/wp-content/uploads/COVID-19-Health-Screening-for-Students-Flyer_ENG.pdf
https://henricoschools.us/wp-content/uploads/COVID-19-Health-Screening-for-Students-Flyer_ENG.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://henrico.us/health/
https://henrico.us/health/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://henricoschools.us/wp-content/uploads/COVID-19-Health-Screening-for-Students-Flyer_ENG.pdf
https://henricoschools.us/wp-content/uploads/COVID-19-Health-Screening-for-Students-Flyer_ENG.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ud3ptF5YANE

