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May 11, 2020 

 

Dear Families, 

 

Health and safety is our top priority, and the New York City Department of Health and Mental 

Hygiene (NYC Health Department) and the Department of Education (DOE) continue to work 

together to keep the city’s students, families, and staff members safe, healthy, and informed as the 

novel coronavirus (COVID-19) pandemic evolves.  

 

The NYC Department of Health is currently investigating cases of Pediatric Multi-System 

Inflammatory Syndrome, or PMIS, a new health condition appearing in children in New York City 

and elsewhere. The NYC Health Department is also investigating the possible association between 

PMIS and COVID-19 in children. Some doctors think the condition is related to having COVID-

19, but the connection is still not clear. 

 

PMIS is a rare condition that is not contagious. However, because it is life-threatening, it is 

important to know the signs. Most children have a persistent, high fever lasting several days, along 

with other symptoms, including: 

 Irritability or sluggishness 

 Abdominal pain without another explanation 

 Diarrhea 

 Vomiting 

 Rash  

 Conjunctivitis, or red or pink eyes 

 Enlarged lymph node (“gland”) on one side of the neck 

 Red, cracked lips or red tongue that looks like a strawberry 

 Swollen hands and feet, which might also be red 

 

You should call your doctor if your child becomes ill and has had continued fever. Your doctor 

will ask about your child’s symptoms and use that information to recommend next steps. If your 

child is severely ill, you should go to the nearest emergency room or call 911 immediately. 

 

Although it is not yet known whether it is associated with COVID-19, it is important parents and 

children take precautions to prevent the spread of COVID-19.  

 

 

 

 

  2020مايو/ أيار،  29

  

 األعزاء أسر التالميذ،

   

تستمر كل من إدارة الصحة والسالمة  (.RECنشكرك على السماح لنا باالستمرار في توفير الموارد لطفلكم في مراكز اإلثراء المحلية ) 

( بمدينة نيويورك في التعاون للحفاظ على صحة وسالمة الطالب واألسر والموظفين، وإبقائهم DOE( وإدارة التعليم )DOHMHالعقلية )

تظل صحة وسالمة مجتمعاتنا على رأس أولوياتنا،  (.COVID-19على علم بما يجري، مع تطور جائحة فيروس كورونا المستجد )

 ع التدابير المناسبة للمساعدة في الحفاظ على سالمة طالبنا وأسرنا وموظفينا.  وسنستمر في تقديم التوجيهات واتخاذ جمي

 

، وهي حالة نادرة من (PMISقبل أسبوعين، تقاسمنا معكم بعض المعلومات المتعلقة بمتالزمة االلتهاب متعدد األنظمة لدى األطفال )

أنه قد تمت إعادة تسمية هذه  (DOHMHرة الصحة والسالمة العقلية )في األسبوع الماضي، علمنا من إدا المحتمل أن تهدد حياة األطفال.

( DOHMHتظل اإلرشادات الصادر عن إدارة الصحة البدنية والصحة العقلية ) (.MIS-Cالحالة بمتالزمة االلتهابات المتعددة لدى األطفال )

الزمة مت صفحة حقائقفي أي وقت للحصول على هذه المعلومات المهمة المتعلقة بـ  nyc.gov/health سارية، ونحثكم على زيارة الموقع اإللكتروني 

   .هنا، المقدمة خالل األسبوع الماضي والتي تمت ترجمتها حديًثا إلى لغات متعددة (C-MISفال )االلتهابات المتعددة لدى األط

 

من المهم معرفة  ا قد تهدد للحياة.( حالة نادرة وليست معدية، إال أنهMIS-Cعلى الرغم من أن متالزمة االلتهابات المتعددة لدى األطفال )

، والتي تشمل درجة حرارة عالية ومستمرة تستمر لعدة أيام، (MIS-C)عالمات وأعراض متالزمة االلتهابات المتعددة لدى األطفال 

 باإلضافة إلى:

 التهيج أو الوهن ●

 ألم في البطن بدون تفسير آخر ●

 اإلسهال ●

 التقيؤ ●

 طفح جلدي ●

 التهاب الملتحمة أو العين الحمراء أو الوردية    ●

 تضخم الغدة الليمفاوية على جانب واحد من الرقبة ●

 شفاه حمراء متشققة أو لسان أحمر يشبه الفراولة ●

 تورم اليدين والقدمين، وقد يكون أحمر اللون أيًضا ●

   

( أثناء حضور موقع مركز COVID-19ورونا المستجد )سوف نستمر في اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع طفلكم من التعرض لفيروس ك

( التابع لكم في توفير أغطية للوجه لكل طفل عند الحضور، وسيستمر RECسيستمر موقع مركز اإلثراء المحلي ) (.RECاإلثراء المحلي )

 فة اليدين الجيدة والبعد الجسدي.بمطالبة جميع األطفال بارتداء أغطية الوجه أثناء حضورهم.  سيواصل الطالب والموظفون ممارسة نظا

  سيواصل الموظفون تعليم وتعزيز هذه العادات للجميع أثناء الحضور.

 

 

 

 

( ويجب COVID-19قد يكون األطفال الذين يعانون من حاالت طبية مزمنة في خطر أكبر بسبب لنتائج السيئة لفيروس كورونا المستجد )

يرجى التأكد  إذا مرض طفلكم مع استمرار الحمى، فيرجى االتصال بالطبيب الخاص بكم. الوقاية.أن يتلقوا رعاية خاصة لاللتزام بتدابير 

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


 

MIS-C Parent Update Letter (Page 2)  

1 
 

 
 

May 11, 2020 

 

Dear Families, 

 

Health and safety is our top priority, and the New York City Department of Health and Mental 

Hygiene (NYC Health Department) and the Department of Education (DOE) continue to work 

together to keep the city’s students, families, and staff members safe, healthy, and informed as the 

novel coronavirus (COVID-19) pandemic evolves.  

 

The NYC Department of Health is currently investigating cases of Pediatric Multi-System 

Inflammatory Syndrome, or PMIS, a new health condition appearing in children in New York City 

and elsewhere. The NYC Health Department is also investigating the possible association between 

PMIS and COVID-19 in children. Some doctors think the condition is related to having COVID-

19, but the connection is still not clear. 

 

PMIS is a rare condition that is not contagious. However, because it is life-threatening, it is 

important to know the signs. Most children have a persistent, high fever lasting several days, along 

with other symptoms, including: 

 Irritability or sluggishness 

 Abdominal pain without another explanation 

 Diarrhea 

 Vomiting 

 Rash  

 Conjunctivitis, or red or pink eyes 

 Enlarged lymph node (“gland”) on one side of the neck 

 Red, cracked lips or red tongue that looks like a strawberry 

 Swollen hands and feet, which might also be red 

 

You should call your doctor if your child becomes ill and has had continued fever. Your doctor 

will ask about your child’s symptoms and use that information to recommend next steps. If your 

child is severely ill, you should go to the nearest emergency room or call 911 immediately. 

 

Although it is not yet known whether it is associated with COVID-19, it is important parents and 

children take precautions to prevent the spread of COVID-19.  

 

 

إذا كان طفلكم مريضا بشدة، يرجى زيارة  من توثيق جميع أعراض طفلكم ألن الطبيب سيستخدم هذه المعلومات للتوصية بالخطوات التالية.

 على الفور.   911أقرب غرفة طوارئ أو االتصال برقم 

 

في أي وقت للحصول على أحدث المعلومات حول متالزمة االلتهابات المتعددة لدى األطفال  nyc.gov/healthيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

(MIS-C) يرجى االتصال بمشرف م  إذا كانت لديكم أي أسئلة. 311، واالتصال برقم( ركز اإلثراء المحليREC التابع لكم إذا كانت لديكم )

 أي أسئلة أو استفسارات.

  

  

   مع خالص التقدير واالحترام،

                                                                                          

                                                               Richard A. Carranza           Oxiris Barbot, MD                  

 مستشار التعليم                                                                                  المفوض

 إدارة الصحة والسالمة العقلية       بمدينة نيويورك  إدارة التعليم

 

  

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page

