 20سبتمبر /أيلول2021 ،
األسر األعزاء،
كان من المثير جدا ً الترحيب بالتالميذ مرة أخرى في فصولنا الدراسية األسبوع الماضي ،ورؤية الفرح على وجوههم حيث يمكنهم أخيرا ً العودة
للتعلم شخصيا ً مع معلميهم وزمالئهم في الفصل! هذا وقت مميز للغاية ،ونحن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من بقاء كل فرد في مدارسنا آمنا ً
وصحياً.
أدعوك لمشاركة التجربة المذهلة لألسبوع األول من المدرسة معي من خالل هذا الفيديو ()vimeo.com/609642752/70f8506d67
التقاط تجربة العودة إلى المدرسة في جميع أنحاء المدينة.
باإلضافة إلى تدابير الصحة والسالمة الشاملة التي تم تلخيصها في الصفحة اإللكترونية للعام الدراسي 2022-2021
( ، )school.nyc.gov/homecomingنجري تعديلين مهمين على بروتوكوالت جائحة ( )COVID-19في مدارسنا:
•

االختبار األسبوعي .ابتداء من يوم اإلثنين  27سبتمبر /أيلول ،ستعمل إدارة التعليم على زيادة اختبارات مرض ()COVID-19
العشوائية في جميع المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية للتالميذ في الصفوف  12-1من اختبار كل أسبوعين إلى اختبار أسبوعي.
يمكننا فقط اختبار التالميذ الذين قدم آباؤهم نموذج الموافقة على إجراء االختبار محدثا ً لمدرستهم .نشجعكم على تقديم هذه الموافقة
لطفلكم إذا لم تكونوا قد فعلتم ذلك .إذا كنتم قد قدمتم بالفعل نموذج الموافقة على إجراء االختبار للعام الدراسي  ،2022-2021فسيظل
نموذج الموافقة سارياً .إذا لم تكونوا قد قدمتم موافقتكم بعد ،فيمكنكم القيام بذلك بإحدى طريقتين:
 oملء االستمارة باستخدام حساب مدارس مدينة نيويورك ( )NYCSAالخاص بكم schoolsaccount.nyc :أو
 oقوموا بتنزيل االستمارة من اإلنترنت على الرابط  school.nyc.gov/covidtestingوإحضار االستمارة المكتملة إلى
مدرسة طفلكم.

•

تحديث سياسة الحجر الصحي .بداية أيضا ً من يوم اإلثنين  27سبتمبر /أيلول،وفقا ً ألحدث اإلرشادات الصادرة عن مراكز السيطرة
على األمراض والوقاية منها ( ،)CDCلن نغلق فصالً دراسيا ً بأكمله عندما تكون هناك حالة إيجابية في الفصل الدراسي .لن يتم اعتبار
التالميذ غير المطعمين الذين يرتدون مرتدين األقنعة ويبقون على بعد ثالثة أقدام (مترا ً واحداً) على األقل من التلميذ(ة) الذي ثبتت
إصابته بنتيجة اختبار إيجابية على أنهم مخالطون بموجب إرشادات مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCولن
يضطروا إلى الخضوع للحجر الصحي .تنطبق هذه السياسة الجديدة على جميع التالميذ في جميع الصفوف الدراسية.

التطعيم هو أهم خطوة يمكننا اتخاذها لحماية عائالتنا ومجتمعاتنا ضد مرض ( .)COVID-19لحماية أطفالكم ومجتمعات مدرستكم ،قمنا بتكليف
جميع موظفي المدارس التابعة إلدارة التعليم ( )DOEبالتطعيم ضد مرض ( - )COVID-19بحلول يوم  27سبتمبر /أيلول ،سيكون جميع
الموظفين قد تلقوا جرعة واحدة على األقل من لقاح مرض ( .)COVID-19لتحديد موعد التطعيم لنفسكم أو للتلميذ(ة) المؤهل الذي يبلغ من
العمر  12عاما ً أو أكثر ،يرجى زيارة الرابط .Vaccinefinder.nyc.gov
سنواصل مشاركة كل ما نقوم به للحفاظ على سالمة أطفالكم .لقد بدأ عامنا الدراسي للعودة سويا ً بداية رائعة بالفعل ،وأنا أتطلع إلى رؤية تالميذكم
يزدهرون وينموون هذا العام وهم يتعلمون جنبا ً إلى جنب مع أقرانهم.
شركاء معاً،

ميشا بورترMeisha Porter/
مستشارة التعليم لمدارس مدينة نيويورك
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