
 
 

 ،جتمع وزارة تعلیم اوكالند الموحدةأعزائي م

  

-COVIDالمعروف أیًضا باسم  الجدید،إن صحة وسالمة مجتمعنا ھي أولویتنا القصوى. ھذا ھو آخر تحدیث بخصوص فیروس كورونا 
19. 

  

للتعلیم ونحن على اتصال منتظم مع مكتب مقاطعة أالمیدا  المسألة،یواصل قادة المنطقة وقادة المواقع المدرسیة التركیز على ھذه 
)ACOE) وشركائنا في إدارة الصحة العامة في مقاطعة أالمیدا (ACPHD.( 

 ما نعرفھ
 ولكن ھنا ما نعرفھ في ھذا التحدیث: متكرر،تتغیر المعلومات حول فیروس كورونا بشكل 

 .وزارة تعلیم اوكالندال توجد حاالت مؤكدة للفیروس التاجي في مدارس  •
فإننا نتابع توصیات إدارة الصحة العامة في مقاطعة أالمیدا بأنھ لیس من  كورونا،نظًرا لعدم وجود حاالت مؤكدة لفیروس  •

الرحالت المیدانیة واألحداث الریاضیة وما  المثال،الضروري إلغاء األحداث المدرسیة أو خارج المناھج الدراسیة (على سبیل 
 فسنبلغ الجمیع على الفور. موقفنا،إلى ذلك). إذا تغیرت ھذه اإلرشادات أو 

 بعملیات تحرينقوم  ،من مبدأ الحذرتقنیات التنظیف والتطھیر المناسبة بشكل یومي. انطالقًا  الوزارةفي  النظافةیتبع موظفو  •
دوالر من منتجات التنظیف والصرف  $250،000للتحقق من توفر الصابون ومواد التنظیف األخرى وطلبنا ما یقرب من 

 اإلضافیة. والتعقیم الصحي
وضع الخطط في حالة نشوء الحاجة إلى إغالق المدارس. سیتم اتخاذ ھذا القرار بالتشاور مع إدارة  الوزارةیواصل موظفو  •

 الصحة العامة في مقاطعة أالمیدا ومكتب التعلیم في مقاطعة أالمیدا.
ممارسة النظافة الصحیة الجیدة التي تشمل  زارة تعلیم اوكالند الموحدةویجب على جمیع الطالب والعائالت والموظفین في  •

وتغطیة السعال أو العطس  المرضى،وتجنب االتصال الوثیق مع األشخاص  مریًضا،والبقاء في المنزل إذا كنت  یدیك،غسل 
 بمندیل أو جلبة (ال الیدین).

 .انقر ھنا مارس، 6. للحصول على آخر تحدیث من ھنایتم توفیر تحدیثات من قسم الصحة العامة في مقاطعة أالمیدا  •
إرشادات تستند إلى أربعة مستویات من نشاط رة التعلیم في كالیفورنیا ووزارة الصحة في كالیفورنیا قدمت وزا مارس، 7في  •

 .فیروس كورونا

نعلم أن الشائعات یمكن أن تأخذ حیاة خاصة بھا. جمیع المعلومات المتعلقة بأي حاالت  عالیة،عندما تكون المخاوف  كھذه،في أوقات 
 .ACPHDو ACOEبالتشاور مع  المشرف،ن خالل مكتب محتملة لفیروس كورونا ستأتي م

في اجتماع مجلس التعلیم ھذا  ذلك،. باإلضافة إلى www.ousd.org/coronavirusیرجى زیارة موقعنا على  المعلومات،لمزید من 
جتماعاتنا عن بُعد عن طریق عرضھا یمكنك االنضمام إلى ا دائًما،سنقدم تحدیثًا عن فیروس كورونا وردنا علیھ. كما ھو الحال  ربعاء،األ

 .www.OUSD.orgعلى اإلنترنت على 

  

 نشكرك على دعم طالبنا وعائالتنا ومساعدتنا جمیعًا على التنقل في ھذه الظروف الصعبة والمتطورة.

  

 باحترام،

  

 وزارة تعلیم اوكالند الموحدة اتصاالتفریق 
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