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ا�يوز   ،(SCSD)السادة أ� المنطقة التعل�م�ة لمدينة س�ي

وس كورونا ( ا�يوز رصد آخر مستجدات التطورات المتعلقة بف�ي ).  نضع COVID-19تواصل المنطقة التعل�م�ة لمدينة س�ي
ا لضمان استعدادنا.    صحة طالبنا وموظفينا وأ�نا وسالمتهم ع� رأس أول��اتنا و�عمل ف��قنا اإلداري بأ�مله جاهد�

ي مقاطعة 
ي مقاطعة أونونداغا.  ونتواصل بانتظام مع إدارة الصحة �ف

ي الوقت الراهن، لم تظهر حىت اآلن حاالت مؤكدة �ف
�ف

ي وال�ة ني��ورك ( أونونداغا، و�دارة الصحة
) ومركز مكافحة األمراض New York State Health Department, NYSDOH�ف

)Center for Disease Control, CDC .وسنواصل اتباع إرشاداتهم ( 

ف ظهور نت�جة إ�جاب�ة الختبار  Cuomoهذا األسب�ع، أعلن الحا�م  ي المدرسة أو ألي  شخص عاملألي  COVID-19أنه إذا تبني
�ف

ا لمدة من ا ون إ� المدرسة، فال بد من إغالق المدرسة مبدئ�� اء الصحة  24لطالب اللذين �ح�ف ساعة.  وسيتيح ذلك لخ�ب
�ن األو�، سوف تخضع المدرسة للتنظ�ف و دراسة الوضع وتحد�د الخطوات التال�ة.   خالل تلك الساعات األر�ــع والع�ش

ا لإلرشادات التوجيه�ة لـ  ي يتم إتخاذ ف وسو  NYSDOHوالتعق�م وفق�
.  �ف ف قرار �شأن موعد إعادة فتح المدرسة بعد ذلك الحني

ورة إغالق المدرسة، سوف نخطرك ع�ب الوسائط اإلعالم�ة، عن ط��ق نظام المكالمات اآل�ي   Schoolحالة إخبارنا ب�ف
Messenger   . نت وع� وسائل التواصل االجتما�ي  وسنن�ش المعلومات ع�ب اإلن�ت

ا استضافه مسؤولو الصحة المحليون هذا  ي ومدير الخدمات الصح�ة والعد�د من ممرضات المدارس تدر�ب� تل�ت مديرنا الطىب
ف  ي حالة تحد�د احتمال�ة إصابة أحد الطالب أو الموظفني

األسب�ع.  وركز التدر�ب ع� ك�ف�ة استجابة ممرضات المدارس �ف
وس   .  COVID-19بف�ي

ي أعراإذا ظهرت ع� طفلك 
ض �شبه أعراض األنفلونزا (الح�، والسعال وضيق التنفس)، فيو�ي مسؤولو الصحة ب�بقائه �ف

ل.  ف ي المدرسة، فمن األفضل أن �ذهب إ� ممرضة المدرسة ل�خضع للتقي�م،   الم�ف
و�عد إذا ظهرت ع� طفلك هذە األعراض �ف

 معك ممرضة المدرسة. ستتواصل ، ذلك

ي 
ي ألي  SCSDتعمل إدارة التعل�م والتعلم �ف

ي حالة اضطرارنا إلغالق أي من المباىف
ع� تجميع المعلومات األ�اد�م�ة للطالب �ف

ة زمن�ة.   ل. ف�ت ف ي الم�ف
ي جميع المجاالت أثناء وجودهم �ف

وتمثل   ونود تزو�د الطالب واأل� باأل�شطة األ�اد�م�ة لمواصلة التعلم �ف
ي كل 

ا للتعلم الذي �شارك ف�ه أطفالك �ف ا لمستوى الصف ومجال الموض�ع.  األ�شطة امتداد� نظم وفق�
ُ
ي المدرسة.  وسوف ت

يوم �ف
نت.  سوف  نت للطالب واأل� الذين تتوفر لديهم إمكان�ة الوصول إ� اإلن�ت ا ع� توف�ي بعض خ�ارات التعلم ع�ب اإلن�ت نعمل أ�ض�

نت ع� موقعنا ع� العن ن�ش هذە األ�شطة األ�اد�م�ة وخ�ارات التعلم ع�ب اإلن�ت
ُ
وان، ت
.www.syracusecityschools.com/coronavirus 

، فسوف �ستف�د من االجتماع القادم للجنة التعل�م (CSE)إذا كان لد�ك طفل يتل�ت خدمات عن ط��ق إدارة التعل�م الخاص 
ي حالة اضطرارنا إلغالق أي من الخاص بطفلك للتحقق من أي خدمات قد 

فاتته والتأث�ي المحتمل لذلك ع� تقدم طفلك �ف
راقب عن كثب، ح�ث نعلم أن أولئك 

ُ
ا من الناح�ة الطب�ة كل ل�لة وت ا �عانون ضعف� ي تتضمن طالب� نظف الفصول الىت

ُ
مدارسنا.  ت

 الذين �عانون من ضعف المناعة هم األ��� عرضة للخطر. 
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ي وقت سابق من هذا ا
ت �ف ا لطلب تحد�ث معلومات االتصال الخاصة بك إذا كنت تعلم أنها تغ�ي ل�� ف ا م�ف ألسب�ع، أرسلنا إخطار�

ي ملف 
ي حاالت الطوارئ �ف

ا أن تحتفظ مدرسة طفلك بأحدث معلومات االتصال �ف .  من المهم دائم� منذ بدا�ة العام الدرا�ي
 طفلك.   

ف و�شمل ذلك ما  ، والمنافسات ال��اض�ة واأل�اد�م�ة.   تراقب المنطقة سفر الطالب والموظفني ف ي للموظفني يتعلق بالتط��ر المهىف
ي حالة وجب إلغاء أي رحلة.   NYSDOHونتبع التوجيهات واإلرشادات الصادرة عن 

ء حالة بحالة.  سنعلمك �ف ي
ي كل �ش

وننظر �ف
ي واالستخدام العام لمنشآتنا.  

ا جميع تصار�ــــح استخدام المباىف  نراجع أ�ض�

وس كورونا ينتقل بمخالطة األشخاص عن ط��ق رذاذ الهواء الملوث نت�جة سعال شخص مصاب أو عطسه. ُير�ب تذكر  أن ف�ي
وسات  ُ�عد غسل ال�دين بط��قة صح�حة و�جراءات التعق�م مهمة للحفاظ ع� الصحة.  وكما هو الحال مع مكافحة انتشار الف�ي

 التال�ة:  األخرى، نحثك ع� التحدث إ� طفلك حول تداب�ي الوقا�ة

اغسل �د�ك بانتظام، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل إعداد الطعام أو تناوله. باستخدام الصابون والماء  •
ا من غسل أطراف أصابعك وأع� �د�ك.  20الساخن، اغسل �د�ك لمدة   ثان�ة. تأ�د أ�ض�

ي مند�ل، ثم تخلص منه. إذا لم �كن  •
ا السعال أو العطس �ف ي الهواء. حاول دائم�

ي �د�ك أو �ف
تجنب السعال أو العطس �ف

ي ذراعك.  
 لد�ك مند�ل، ف�مكنك السعال/العطس �ف

 تجنب لمس عين�ك، أو أنفك، أو فمك بقدر ما �ستطيع.  •
 

�ب ز�ارة موقعنا   نت للحصول ع� إذا كانت لد�ك أي أسئلة أو استفسارات، ف�يُ م��د من المعلومات أو االتصال الع� اإلن�ت
 healthservices@scsd.usأو  315-435-4145بقسم الخدمات الصح�ة ع� الرقم 

 

ام،  وتفضلوا بقبول فائق االح�ت

 

Jaime Alicea 
 مدير المدارس


