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  األعزاء أسر التالميذ،  

   

تظل صحة وسالمة مجتمعاتنا على رأس أولوياتنا، وسنستمر في اتخاذ جميع التدابير المناسبة للمساعدة في الحفاظ على سالمة 
ال متعدد األنظمة لدى األطفقبل أسبوعين، تقاسمنا معكم بعض المعلومات المتعلقة بمتالزمة االلتهاب  طالبنا وأسرنا وموظفينا.

(PMIS).في األسبوع الماضي، علمنا من إدارة الصحة والسالمة العقلية  ، وهي حالة نادرة من المحتمل أن تهدد حياة األطفال
(DOHMH( أنه قد تمت إعادة تسمية هذه الحالة بمتالزمة االلتهابات المتعددة لدى األطفال)MIS-C.)  تظل اإلرشادات الصادر

في أي وقت للحصول  nyc.gov/health ( سارية، ونحثكم على زيارة الموقع اإللكتروني DOHMHارة الصحة والصحة العقلية )عن إد

، المقدمة خالل األسبوع الماضي (C-MISمتالزمة االلتهابات المتعددة لدى األطفال ) صفحة حقائقعلى هذه المعلومات المهمة المتعلقة بـ 
 .هناوالتي تمت ترجمتها حديًثا إلى لغات متعددة 

 

   كتذكير لطيف، ينبغي على أسر التالميذ مواصلة مناقشة أهمية اإلجراءات التالية مع أطفالهم والتأكد من قيام أطفالهم بما يلي:

   

يجب على جميع األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن عامين والذين يمكنهم : 202.17تمشيا مع األمر التنفيذي  ●
إذا لم يتمكنوا من الحفاظ على  ء واحد عندما يكونون خارج منزلهمتحمل غطاء الوجه الطبي أن يقوموا بارتدا

 -تتوفر أغطية الوجه المجانية في مراكز وجبات إدارة التعليم في جميع األحياء الخمسة  مسافة جسدية من اآلخرين.

   .على الموقع اإللكتروني إلدارة التعليم يمكنكم العثور على واحدة قريبة منكم على الموقع اإللكتروني إلدارة التعليم 

 تبقى المسافة الجسدية والنظافة الصحية أمًرا بالغ األهمية، حتى أثناء ارتداء غطاء الوجه.   ●

أقدام على األقل بينهم وبين اآلخرين  6عندما تكونون خارج المنزل، يجب أن يحافظ البالغون واألطفال على مسافة  ●
 كلما أمكن ذلك.  

يجب على اآلباء تذكير األطفال بأهمية النظافة الجيدة لليدين ويجب أن يساعدوا األطفال بالتأكد من غسل أيديهم  ●
 بشكل متكرر.  

   
 (. يرجى زيارة C-MISمعكم بشكل أسبوعي بخصوص متالزمة االلتهابات المتعددة لدى األطفال ) سنواصل التواصل

 nyc.gov/health ( في أي وقت للحصول على أحدث المعلومات حول متالزمة االلتهابات المتعددة لدى األطفالC-MIS)وا ، وال تتردد

   لطرح أي أسئلة. 311في االتصال بالرقم 

  

   مع خالص التقدير واالحترام،

  
Richard A. Carranza  

  مستشار التعليم

 إدارة التعليم لمدينة نيويورك

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-pmis-ar.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-pmis-ar.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page

