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  أعزائي العائالت،

 
ببعض الراحة واالسترخاء ھذا الصیف. بینما نقترب من بدایة العام الدراسي  تكونوا تستمعونأتم صحة وأحسن حال، وأن تكونوا في أتمنى أن 

—وكل مدرسة—بعض المعلومات الجدیدة المھمة حول بروتوكوالت الصحة والسالمة في مدرسة طفلكم م، أود أن أشارك معك2020-2021
   للعام القادم.

  
رون تستعد جمیع المدارس للتعلّم المختلط، حیث سیتم تعلیم التالمیذ عن طریق الحضور الشخصي في المباني المدرسیة لجزء من األسبوع، وسیستم

التعلم عن و في التعلّم عن بُعد من المنزل في األیام األخرى. ولكن، یمكن ألي عائلة اختیار التعلّم عن بُعد بالكامل ألي سبب. إذا كان تفضیلكم ھ
أغسطس/ آب، حتى یتوفر للمدارس الوقت الكافي للتخطیط. یرجى زیارة  7فإننا نطلب منكم إعالمنا بحلول یوم الجمعة،  ،%100بُعد بنسبة 

  .311لملء استمارة قصیرة عبر اإلنترنت، أو اتصلوا بالرقم  20schools.nyc.gov/returntoschool20الرابط 
  

  تجدون في ھذا الخطاب ما یلي:
  

  معاییر فتح المدارس وإبقائھا مفتوحة •
  ) والتتبع في المدارسCOVID-19معلومات جدیدة عن اختبار مرض ( ماذا یحدث إذا مرض شخص ما: •
   مدرسةبروتوكوالت الصحة والسالمة الشاملة لكل  •

  معاییر فتح المدارس وإبقائھا مفتوحة
  

ه األولویة بینما نواصل مراقبة المشھد الصحي المتغیر باستمرار، یبقى شيء واحد ثابتًا: التزامنا بصحة وسالمة التالمیذ والمعلمین والموظفین. ھذ
  ھي أساس كل سیاستنا ونحن ننتقل إلى سبتمبر/ أیلول.

  
أعلنت مع العمدة أنھ بالنسبة لفتح المباني المدرسیة في سبتمبر/ أیلول وإبقائھا مفتوحة، في المتوسط األسبوعي، یجب أن یولیو/ تموز،  31في 

 %3) التي تظھر نتائج إیجابیة لإلصابات. باإلضافة إلى ذلك، إذا وجد أن COVID-19من جمیع اختبارات مرض ( %3تشھد المدینة أقل من 
 ) مصابون بالفیروس بعد أن نفتح المدارس، فستغلق مباني المدارس مرةCOVID-19الذین تم اختبارھم لمرض ( أو أكثر من سكان نیویورك

  ن بعد لجمیع التالمیذ.من التعلّم ع %100أخرى، وسیكون 
  

  ي مدینة نیویورك، ونعمل عن كثب مع إدارة الصحة والسالمة العقلیة ف %1-2منذ شھر یونیو/ حزیران، كانت الحاالت اإلیجابیة حوالي 
)NYC Health() وبرنامج ،NYC Test + Trace( ومكتب العمدة للتحضیر إلعادة فتح منسقة للمدارس. إذا لم یكن الموظفون والتالمیذ ،

  بصحة جیدة، فال یمكنھم القیام بالتعلیم والتعلّم، ونحن نبذل قصارى جھدنا لضمان بقاء المدارس آمنة وصحیة للتعلم.

  ) والتتبع في المدارسCOVID-19معلومات جدیدة عن اختبار مرض ( ا مرض شخص ما:ماذا یحدث إذ
  

تتناول الوقایة واالحتیاطات واالستجابة ، قمنا بتطویر بروتوكوالت صارمة )NYC Healthبالتعاون الوثیق مع زمالئنا الخبراء في إدارة الصحیة (
مؤكدة" تعني ). من المھم أن تعرفوا أن "حالة إصابة COVID-19حالة إصابة مؤكدة بمرض (لواحد أو أكثر من تالمیذنا أو موظفینا الذین لدیھم 

مثل موقع اختبار تدیره بلدیة —من مقدم رعایة صحیة أو مختبر(ة) أو ولي(ة) األمر أو تلمیذ(ة) أو موظف(ة) قدم نتیجة اختبار إیجابیة أن والد
  المدرسة. إلى—المدینة، أو طبیب خاص، أو مركز رعایة عاجلة

     
 

  تتضمن بروتوكوالتنا للحفاظ على صحة المجتمعات المدرسیة ما یلي:
  

، إذا كان التلمیذ(ة) أو الموظف(ة) یشعر بالمرض، فیجب علیھ البقاء في 2021-2020بدًءا من الیوم األول من العام الدراسي  الوقایة: •
  ، فسیطلب منھم إجراء اختبار.)COVID-19المنزل. باإلضافة إلى ذلك، إذا كانت أعراضھم تتوافق مع أعراض مرض (

https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
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إذا بدأ التلمیذ(ة) یعاني من أعراض في المدرسة، فسیتم عزلھ ومراقبتھ من قبل أحد موظفي المدرسة  الشعور بالمرض في المدرسة: •

حتى یتم استالمھ من قبل الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر. یجب على الموظفین الذین یعانون من أعراض في المدرسة إخطار اإلدارة ومغادرة 
  المبنى على الفور.

 
السابقة لبدایة الدراسة، وستعطى ) في األیام COVID-19الخاص بمرض ( االختبارموظفي المدرسة إجراء  یطلب من جمیع االختبار: •

جمیع موظفي المدارس أیًضا إجراء اختبار شھریًا خالل  موقعاً لالختبار تدیره بلدیة المدینة. یُطلب من 34األولویة للنتائج المعجلة في 
  العام الدراسي. ھذا االختبار المجاني متاح أیًضا للعائالت على مستوى المدینة.

 
 ) في مدرسة، سیقوم برنامج االختبار والتتبع COVID-19في حالة وجود حالة إصابة مؤكدة بمرض ( تتبع المصابین: •

)NYC Test + Traceلصحة () وإدارة اNYC Health بالتحقیق لتحدید أطراف االتصال الوثیقة داخل المدرسة. یُفترض أن (
جمیع التالمیذ والمعلمین في الفصل الدراسي الذي وجدت بھ الحالة المؤكدة على اتصال وثیق وسیتم توجیھھم إلى الحجر الصحي الذاتي 

حیث یمكن للتالمیذ التنقّل بین الفصول الدراسیة، ینطبق ھذا على ألكبر سنا یوًما منذ آخر تعرض لھم لھذه الحالة. في الصفوف ا 14لمدة 
   المؤكدة.جمیع الفصول التي وجدت فیھا الحالة 

  
 24ة إذا كانت ھناك أكثر من حالة واحدة في المدرسة، ولم تكن في نفس الفصل الدراسي، فسوف یستمر التعلّم عن بُعد وسیغلق مبنى المدرسة لمد

) بالتحقیق. اعتماًدا على نتیجة NYC Health) وإدارة الصحة (NYC Test + Traceاألقل أثناء قیام برنامج االختبار والتتبع ( ساعة على
  یوًما للحجر الصحي. 14التحقیق، ستظل الفصول الدراسیة المتأثرة أو المبنى بأكملھ مغلقًا لمدة 

  
  ر صحي ضروریة.سیواصل التالمیذ تعلمھم عن بُعد خالل أي فترات حج

  
سواء بدأت األعراض في المنزل أو في المدرسة، سیكون ھناك تدفق واضح للمعلومات لتسھیل التصرف السریع ومنع االنتشار.  التواصل: •

  ، فستتواصل المدارس مع جمیع العائالت والتالمیذ في المدرسة.)COVID-19إذا تم تأكید حالة اإلصابة بمرض (

  سالمة الشاملة لكل مدرسةبروتوكوالت الصحة وال
  

اء یعد االختبار والتتبع جزًءا من العدید من البروتوكوالت الصحیة الصارمة المصممة للحفاظ على صحة مجتمعاتنا المدرسیة. فیما یلي األشی
) DOEالتعلیم لمدینة نیویورك (األساسیة التي یجب أن تعرفونھا أنتم وعائلتكم عن ممارسات وسیاسات وبروتوكوالت الصحة والسالمة بإدارة 

  بینما نعید فتح مباني مدرستنا في سبتمبر/ أیلول:
  

في جمیع األوقات، یجب على التالمیذ والموظفین ارتداء أغطیة للوجھ تحمي أنفھم وفمھم أثناء وجودھم في المدرسة أو في طریقھم إلى  •
ارتداء غطاء الوجھ ألسباب طبیة، ولألطفال الصغار الذین یتعذر علیھم المدرسة. سیتم وضع استثناءات لألطفال الذین ال یستطیعون 

  ارتداء غطاء الوجھ بسبب سنھم.
یجب أن یحافظ التالمیذ والموظفون على مسافة ستة أقدام (حوالي مترین) من التباعد المادي عن بعضھم البعض طوال الیوم الدراسي،  •

  المدرسة ومنھا. وفي أي مكان على أرض المدرسة وفي الطریق إلى
  سیتم تنظیف المدارس طوال الیوم وتطھیرھا كل لیلة، مع إیالء اھتمام خاص للمناطق عالیة اللمس. •
  ستصبح أغطیة الوجھ ومعقم الیدین ومستلزمات التنظیف متاحة بسھولة في كل مدرسة. •
  رسة.سیكون لكل مدرسة فریق مدرسي جاھز لالستجابة في حالة وجود شواغل صحیة في المد •
  سیكون لكل مدرسة غرفة عزل مخصصة لالستخدام في حالة مرض تلمیذ(ة) خالل الیوم الدراسي.  •

 
 Healthوالنقر على " schools.nyc.gov/returntoschool2020لمزید من التفاصیل حول ھذه السیاسات وغیرھا، یرجى زیارة الرابط 

and Safety.(الصحة والسالمة) للحصول على معلومات إضافیة وجمیع التحدیثات األخیرة "  
  

 فقط ال غیر.—نحن نقترب من إعادة فتح المدارس من خالل التركیز على الصحة والسالمة واستناد سیاساتنا على خبرة المھنیین الصحیین
  

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
http://schools.nyc.gov/returntoschool2020
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عور بالرغبة في الحصول على أفضل تعلیم ممكن لطفلكم مع ضمان صحة شدارس العامة، وأعرف جیداً ذلك الفي الم لقد كنت والداً ومعلماً ومدیراً 
سواء عن الفیروس أو عن قدرتنا على الرد علیھ واالستجابة لھ —وسالمة عائلتكم بأكملھا. لقد تعلمنا بشكل جماعي الكثیر منذ شھر مارس/ آذار

  ب لن نقبل بأي شيء أقل من العملیات األكثر حرصاً وصرامة للعودة إلى المدرسة.في الوقت الحقیقي. لھذا السب
  

 ً   أشكركم على كونكم أعضاء في أسرة إدارة التعلیم.—سنرسل إلیكم المزید من المعلومات خالل األیام واألسابیع المقبلة. وكما ھو الحال دائما
 
 

 مع فائق التقدیر واالحترام،

  
Richard A. Carranza  

  مستشار التعلیم
  إدارة التعلیم لمدینة نیویورك 
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