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 ،أعزائي افراد مجتمع وزارة تعلیم اوكالند الموحدة

). شاركنا ھذا الصباح في مكالمة إقلیمیة مع مسؤول COVID-19نكتب الیوم مع تحدیث آخر حول فیروس كورونا (المعروف أیًضا باسم 
 Bayالخلیج () وقادة العدید من المناطق التعلیمیة بمنطقة ACOEومكتب التعلیم في مقاطعة أالمیدا ( أالمیدا،الصحة العامة في مقاطعة 

Area)ات المتعلقة بـ . فیما یلي أحدث التطورCOVID-19: 

 تم تحدید حالتین من فیروس كورونا في مقاطعة أالمیدا. •
 المقاطعة،أعلن مسؤولو الصحة في مقاطعة أالمیدا عن حالة طوارئ صحیة عامة. (یساعد ھذا اإلعالن في تعبئة موارد  •

 والتواصل واالتصاالت). واالستجابة،
 في جمیع أنحاء البالد. لجمیع الفصول من الحضانة الى الثانوي) إرشادات CCDأرسلت مراكز السیطرة على األمراض ( •
التخاذ نھج متحفظ وإغالق المدرسة خالل نھایة  أوكالند،وھي مدرسة مستأجرة في  مونارك،تم انتخاب أكادیمیة أسبایر  •

 األسبوع لتقییم الخطر الذي یمثلھ أحد الموظفین مع احتمال التعرض لفیروس كورونا.

یجب أن نفترض أنھ سیكون ھناك المزید من  أالمیدا،في مقاطعة  COVID-19م من عدم وجود طریقة للتنبؤ بكیفیة انتشار على الرغ
الحاالت واتخاذ إجراءات وقائیة. یمكن أن تلعب مدارسنا دوًرا مھًما في إبطاء انتشار األمراض وضمان بیئة تعلیمیة آمنة وصحیة 

 لطالبنا.

 لقیام بما یلي:نواصل ا المقاطعة،عبر 

 الراحة،وخاصة قبل وبعد فترة  الدراسي؛تشجیع غسل الیدین بشكل متكرر وأفضل ممارسات النظافة / الحمایة طوال الیوم  •
 الخفیفة؛وقبل وبعد الوجبات  الغداء،وقبل وبعد 

 المنزل؛تشجیع الطالب والموظفین المرضى على البقاء في  •
بما في ذلك مقابض  الحركة،مع إیالء اھتمام خاص لألسطح عالیة  المدرسیة،التطھیر لبیئتنا قم بزیادة وتیرة التنظیف و •

 .لدینا النظافةوما إلى ذلك. راجع التحدیثات من قسم  ،Chromebookوأجھزة  والعدادات، المیاه،ونافورات  األبواب،
اسة والطالب الذین لدیھم وظیفة مناعیة معرضة للخطر قم بالعمل مع قسم التعلیم الخاص لدینا لتحدید فئات الطالب الحس •

 والذین قد یستفیدون من التعلیم المنزلي االستباقي قبل الطالب اآلخرین.

 قد نحتاج في المستقبل إلى اتخاذ اإلجراءات التالیة: العامة،اعتماًدا على التطورات المحلیة وتوصیات الصحة 

 ؛المدرسیة واألندیةاألنشطة الالمنھجیة بما في ذلك الریاضة الحد من أو إلغاء التجمعات الكبیرة و •
 بھذا ACOEو Alamedaال توصي إدارة الصحة العامة في مقاطعة  المرحلة،إلغاء التجمیع والرحالت المیدانیة. (في ھذه  •

 ولكنھا قد تقدم ھذه التوصیة في المستقبل القریب.) اإلجراء،
 الحالي،ف في التطور ونرید أن نؤكد لكم أننا نخطط لعدة حاالت طارئة. في الوقت ق المدرسة مؤقتًا. یستمر ھذا الموقأغال •

. بالنظر إلى ھذا مؤكدیوصي مسؤولو الصحة باإلغالق المؤقت للمدرسة لمدة أسبوعین على األقل بعد إجراء تشخیص 
 امج التعلیمیة لطالبنا.فإننا نستكشف كیف یمكننا تطبیق التعلیم عن بُعد لمنع حدوث خلل في البر االحتمال،

، نشكرك على سعة صدرك واتخاذ خطوات استباقیة إلبقاء الطالب المرضى في وفریق الخدمات الصحیة التابع لنانیابة عن قادة المنطقة 
 لكننا ممتنون لتفھمك وشراكتك. العادي،المنزل. نحن نتفھم أن ھذا الموقف یمكن أن یسبب اضطرابات في الروتین 

رك عبر القنوات المعتادة في أقرب وقت ممكن: بسوف نخ عاجلة،الحد الذي نتلقى فیھ معلومات جدیدة تقودنا إلى اتخاذ إجراءات إلى 
robocall،  والموقع اإللكتروني ( اإللكتروني،والبریدwww.ousd.org/coronavirus ووسائل التواصل االجتماعي. یرجى (

 ع المختصر.مشاركة مالحظاتك مع ھذا االستطال

 

 باحترام،
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 االتصاالت والتواصل في وزارة تعلیم اوكالندفریق 

 بعض النصائح المفیدة:

وتجنب لمس  )،والسعال والعطس في الكوع أو األنسجة (ثم رمیھا بعیًدا! األحیان،یرجى تذكیر الطالب بغسل أیدیھم في كثیر من ● 

 وجوھھم.

 الضروریة،ة في تقلیل مالمسة الجلد إلى الجلد غیر " عند تحیة بعضھم البعض للمساعدWave and Say Helloشّجع الجمیع على "● 

 .وغیرھا المصافحة،بما في ذلك 

یرجى مالحظة أننا ال نعذر الغیاب حالیًا عن بقاء الطالب األصحاء في  ذلك،فالرجاء إبقائھ في المنزل. ومع  مریًضا،إذا كان طالبك ● 

 لتجنب اإلصابة بالمرض. منازلھم

 مصادر أخرى

 ن البلوغ)(من الحضانة للصف الخامس ومن الصف السادس حتى ستقنیة غسل الیدین ● 

 أو الطریقة الصحیحة لتغطیة فمك عند السعالقم بتغطیة فمك  -آداب السعال والعطس ● 

ب حول أھمیة غسل الیدین ) على موارد ممتازة حول أفضل طریقة للتحدث إلى الطالCDCیحتوي مركز السیطرة على األمراض (● 

)https://www.cdc.gov/handwashing/index.html.( 

بعنوان "كیفیة التحدث إلى األطفال  New York Timesیمكنك العثور على نصائح حول التحدث إلى األطفال حول الفیروس في مقالة ● 

) مقالة معھد العقل https://parenting.nytimes.com/childrens-health/coronavirus-kids-talkحول فیروس كورونا" (

-https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-theل حول فیروس كورونا" (لألطفال بعنوان "التحدث إلى األطفا

coronavirus/.( 

وآخر  صحتك،والحفاظ على  الفیروس،أیًضا على معلومات أساسیة حول  Coronavirusتحتوي صفحة الویب الخاصة بشركة ● 

 ).http://www.ousd.org/coronavirusالتحدیثات: (


