 ١٢نوفمبر ٢٠٢١
معلومات سياسة مجلس التطعيم  OUSDوعملية االستثناء
عزيزي طالب ،OACE
ا
سجًل في الملف يُظهر أنك قد تلقيت تطعي اما
أنت تتلقى هذه الرسالة ألننا ال نملك
ا
كامًل ضد  . COVID-19تتضمن هذه الرسالة معلومات حول سياسة مجلس
اإلدارة الجديدة التي تتطلب لقاحات  COVID-19لجميع الطًلب ،وإعفاءات
اللقاحات ،وموارد المجتمع المتعلقة بسًلمة التطعيم.
قرار مجلس إدارة  :OUSDمتطلبات اللقاح
اعتمد مجلس التعليم في  OUSDسياسة المجلس في أكتوبر ،والتي تتطلب لقاحات  COVID-19لجميع
الطًلب الذين تتراوح أعمارهم بين  12عا اما وما فوق ،بد اءا من  1يناير  .2022بالنسبة لجميع الطًلب
اعتبارا من  ،2021/1/12يجب عليهم الحصول على التطعيم أو التأهل
الذين تزيد أعمارهم عن  12عا اما
ا
للحصول على إعفاء لًللتحاق بالمدرسة شخصياا في ربيع عام  .2022تتوفر نسخة نهائية من السياسة
المعتمدة هنا .تمضي والية كاليفورنيا أيضاا قد اما في تنفيذ متطلبات  COVID-19الخاصة بها ،والتي ستدخل
حيز التنفيذ قبل بدء العام الدراسي  .2023-2022في نهاية المطاف ،هذا يعني أن جميع طًلب كاليفورنيا
سيحتاجون إلى التطعيم الكامل في العام الدراسي المقبل بمجرد أن تطلبه الوالية ،ما لم يكن لديهم إعفاء
مؤهل.
هناك العديد من االستثناءات في سياسة مجلس  OUSDلربيع عام  ،2022بما في ذلك اإلعفاء الطبي،
واإلعفاء بسبب المعتقدات الشخصية ،واإلعفاء للطًلب الذين حصلوا على الجرعة األولى أو الثانية ولكن لم
يتم تطعيمهم بالكامل بعد( .يجب على الفرد االنتظار أسبوعين بعد الجرعة الثانية ليتم اعتباره ملقّ احا
بالكامل ).ستتاح لجميع الطًلب غير المعفيين وغير الملقحين فرصة حضور دروس  OACEعبر اإلنترنت
حتى األول من فبراير  .2022بعد األول من فبراير  ،2022سيتم منح جميع الطًلب غير الملقحين سيتعين
عليك تقديم دليل على اإلعفاء لحضور الفصول الدراسية في Oakland Adult and Career
.Education
كيفية الحصول على اللقاح
للحصول على التطعيم ،يرجى زيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ،أو الصيدلية المحلية ،أو عيادة
اللقاحات المجتمعية ،أو أي من عيادات اللقاحات المدرسية القادمة .تتوفر اللقاحات حالياا في CVS
و . Walgreensالمواعيد في سيفوي قريبا .يرجى االستمرار في التحقق من هذه المواقع عبر اإلنترنت،
حيث سيتم فتح المزيد من المواعيد.
يقوم مقدمو الرعاية الصحية ،بما في ذلك  Kaiserو Sutter Healthو ،Stanford Health Careبوضع
جدولة المواعيد.

يمكنك أيضاا زيارة  MyTurn.CA.govأو  www.Vaccines.govللعثور على العيادات والصيدليات التي
تقدم اللقاح ولديها مواعيد مفتوحة للمرضى من سن الخامسة فما فوق.
لقد استضفنا عيادات لقاح داخل المدارس بالشراكة مع المقاطعة طوال الفصل الدراسي ،وسنواصل القيام
بذلك في مدارس متعددة حتى يناير .تذكر أن لقاحات  COVID-19مجانية وآمنة وفعالة ،وهي أفضل شكل
من أشكال الحماية لدينا مع اقترابنا من موسم العطًلت هذا.
كيفية مشاركة بطاقة التطعيم:
إذا تم تطعيمك ،يرجى إرسال نسخة من بطاقة التطعيم الخاصة بك إلى
.Vacinestatus_student@ousd.orgسيتلقى جميع الطالب ،الذين ال يوجد لدينا سجلهم ،رسائل نصية
ورسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية تطلب معلومات التطعيم المحدثة خالل األسابيع العديدة القادمة.
يرجى التأكد من تحديث حالة التطعيم الخاصة بك ،بما في ذلك نسخة من بطاقة التطعيم الخاصة بك .في
يناير ،سنقوم بإجراء السحب على بعض الجوائز المثيرة لجميع الطالب الذين تم تلقيحهم بالكامل والذين تبلغ
أعمارهم  12عا ًما أو أكثر ،بما في ذلك تذاكر لمشاهدة  Golden State Warriorsوهم يلعبون في مركز
( ! Chaseاألشخاص غير الملقحين ال يمكنهم دخول الساحة ).سيتم إدخال جميع الطالب الذين تم تطعيمهم
بالكامل بحلول  2022/1/1والذين كانت حالة التطعيم الخاصة بهم مسجلة في الملف لدى المنطقة ،للفوز!
كيف تحصل على إعفاء طبي أو اعتقاد شخصي
ال يحتاج أي طالب لديه إعفاء من التلقيح بسبب المعتقدات او بسبب الحالة الطبية أو الشخصية إلى التطعيم ضد
 COVID-19للفترة المتبقية من العام الدراسي  ،2021-22وقد يظل مسجالً ويستمر في االلتحاق بمدرسته
الحالية .للحصول على إعفاء من التلقيح بسبب المعتقدات او الحالة الطبية أو الشخصية ،يجب توقيع هذا النموذج
من قبل طبيب ( ).M.Dأو دكتور في طب تقويم العظام ( ،).D.Oبرقم ترخيص صالح من الدولة  ،وإعادته
إلى  . Vacinestatus_student@ousd.orgاإلعفاءات صالحة فقط خالل الفترة المتبقية من هذا العام
الدراسي .ستتبع المنطقة متطلبات اللقاح ومعايير اإلعفاء الخاصة بالوالية في العام الدراسي .2023-2022
استمارة اإلعفاء  -إسبانية
استمارة اإلعفاء  -صيني
استمارة اإلعفاء  -فيتنامية
استمارة اإلعفاء  -عربي
استمارة اإلعفاء  -الخميرية

نحن نقدر كل ما تفعله للحفاظ على أمان أسرتك ومجتمعنا أثناء الوباء .يعد لقاح  COVID-19أحد أفضل
الطرق لضمان بقائنا جمي ًعا آمنين ومحميًا من  COVID-19مع دخول عام جديد .إذا كنت ترغب في معرفة
المزيد حول كيفية عمل اللقاحات ،فيمكنك مشاهدة هذا الفيديو المناسب لألطفال من مستشفى بوسطن لألطفال،
أو حضور اجتماع قادم مع فريق االستشارات الطبية في  UCSFفي  6:00 -5:00. 12/1/21م
في المجتمع،
فريق استجابة OUSD COVID

