
) COVID-19 أعزائي أولیاء أمور مدرسة المجتمعأكتب لموافاتكم بآخر أخبار مدرسة المجتمع للتعلیم اإلبداعي حول فیروس
 .الكورونا). الحمد هللا ! إلى اآلن ال توجد أي حاالت مؤكدة لإلصابة بالفیروس في أوكالند
 
 بالنسبة لنا، صحة وسالمة طالبنا هي من أهم أولویاتنا ولذلك نتابع آخر التطورات والتعلیمات من مقاطعة أالمیدا للصحة العامة
Alameda County Department of Public Health ومكتب مقاطعة أالمیدا للتعلیم (ACOE) حیث یوافینا خبراء الصحة 
 .في هذا المجال في المقاطعة بآخر التطورات هنا في كالیفورنیا وأفضل الممارسات السلیمة للتعامل مع الفیروس ومواجهته
 
 من شخص لشخص یبدو أنه یحدث بشكل أساسي عن طریق الجهاز COVID-10 وقد أفاد مركز السیطرة على األمراض بأن انتشار الـ
 التنفسي ، على غرار الطریقة التي تنتشر بها األنفلونزا والبرد والزكام. وتنصح وزارة الصحة العامة في كالیفورنیا بالخطوات التالیة
 :لمنع انتشار جمیع فیروسات الجهاز التنفسي
 
 اغسل یدیك كثیًرا بالماء والصابون لمدة ٢٠  ثانیة على األقل. في حالة عدم توفر الصابون والماء ، استخدم منظف األیدي الذي       •
 .یحتوي على ٦٠٪ على األقل من الكحول
 
 .تجنب لمس العینین أو األنف أو الفم بأیٍد غیر مغسولة       •
 
 .تجنب االقتراب من المرضى       •
 
 .تجّنب أماكن العمل أو المدرسة أو التواصل مع اآلخرین إذا شعرت بأعراض تنفسیة كالحمى والسعال       •
 
 غط أنفك وفمك بمندیل أو بذراعك عند السعال أو العطس       •
 
 :للتذكرة، فیما یلي  بعض التعلیمات التي تقدمها لكم مدرسة المجتمع للعائالت لتحدید متى یجب أن یبقى طفلك في المنزل
 
 إذا كان وجود طفلك في المدرسة من شأنه أن یعرض اآلخرین إلى حد كبیر لخطر العدوى       •
 
 إذا تقیأ طفلك أو أصیب باإلسهال خالل الـ ٢٤ ساعة الماضیة ؛       •
 
 إذا كان طفلك یعاني من الحمى (ارتفاع درجة الحرارة) خالل الـ ٢٤ ساعة الماضیة (درجة حرارة ُمقاسة عن طریق الفم تزید       •
 (عن ١٠٠،٤ درجة فهرنهایتیة
 
 :ستقوم المدارس باتخاذ إجراءات بناًء على توصیات قسم الصحة في مقاطعة أالمیدا والتي تشتمل على اإلجراءات التالیة
 
 تذكیر الموظفین الطالب بغسل أیدیهم باستمرار ؛       •
 
 تذكیر الموظفین للطالب بالسعال / العطس في مندیل أو الذراع؛       •
 
 تأكُّد الموطفین من أن الحمامات مجهزة بالكامل بالصابون والمناشف الورقیة في جمیع األوقات ؛       •
 
 .(قیام الموظفین بتطهیر األسطح التي یتم لمسها بشكل متكرر (على سبیل المثال ، مقابض األبواب       •
 
 عادة ما ترسل مدرستنا الطالب بشكل روتیني إلى المنزل عندما تظهر علیهم عالمات الحمى أو صعوبة التنفس. سنواصل القیام بذلك
 ونحث بشدة األسر التي تظهر على أطفالها هذه األعراض على التواصل مع القائمین على تقدیم الرعایة الصحیة ألسباب وقائیة. نطلب
 .أیًضا منكم في حالة حدوث ذلك االتصال بموظفي المدرسة -المكتب الرئیسي لمدرسة المجتمع حتى یتمكن الجمیع من متابعة األمر
 



 وغیرها من المستلزمات المطهرة للفصل الدراسي Clorox / Lysol إلى جانب ذلك فإننا نرحب بأي تبرعات من المنادیل المعّقمة
 .لطفلك ، حیث أننا سنستخدم كمیة أكبر بكثیر من هذه المستلزمات من المعتاد
 
 أو یرغبون في التحدث عنه، إلیكم بعض المصادر التي قد تكون مفیدة في مثل ذلك COVID-19 إن كان أوالدكم یشعرون بالخوف من
 .الموقف نوصیكم باإلطالع علیها و بمشاهدتها أوًال قبل مشاركتها مع أطفالكم ، حتى تتمكن من اختیار الطریقة األمثل الستخدامها
 
 an NPR segment about coronavirus that was  حول فیروس كورونا مخصص لألطفال NPR مقطع من       •
geared towards children 
 
 a Brainpop video explaining what coronavirus is یشرح ماهیة فیروس كورونا Brainpop فیدیو       •
 
 an article about how to talk to kids about مقال عن كیفیة التحدث مع األطفال حول فیروس كورونا       •
coronavirus 
 
 Time for Kids articles 3rd-4th 5th مقاالت       •
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