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 أولیاء األمور والعائالت األعزاء،

 نكتب الیوم لنزودكم بآخر التحدیثات حول تعامل مدارس شیكاغو العامة (CPS) مع مرض كورونا فیروس 2019 (COVID-19). كما
 تعلمون، فإن الوضع یتغیر بسرعة، كما أن استجابة الصحة العامة تتطور بوتیرة سریعة أیًضا.

  خالل المرحلة المبكرة لوباء COVID-19 في شیكاغو، ركزت إدارة الصحة العامة في شیكاغو (CDPH) بشكل أكبر على  احتواء  انتشار
 فیروس COVID-19. كانت هذه الجهود تهدف إلى تحدید الحاالت المشتبه فیها أو المؤكدة لفیروس COVID-19 في شیكاغو، والعثور على

 جمیع جهات االتصال المباشرة وإجراء مقابالت معها، ومراقبة تلك الجهات لفترة الحجر الصحي لمدة 14 یوًما. مع انتقال الفیروس إلى
 مرحلة االنتشار المجتمعي، تعمل إدارة الصحة العامة في شیكاغو على تكییف استجابتها لذلك للحفاظ على سالمة مجتمعاتنا.

  سوف تستمر إدارة الصحة العامة في شیكاغو في إخطار مدارس شیكاغو العامة إذا علموا بالطالب أو الموظفین الذین ثبتت إصابتهم
.COVID-19 بفیروس  

 عند التحقق من إدارة الصحة العامة في شیكاغو من أن أي طالب أو موظف ثبت إصابته بفیروس COVID-19، ستقوم مدارس شیكاغو
 العامة بإخطار المدارس وإبالغها بالخطوات التالیة، حسب االقتضاء، باتباع إرشادات إدارة الصحة العامة في شیكاغو. سیتم إبالغ

 األشخاص الذین ُیعتقد أنهم كانوا على اتصال وثیق بالحاالت التي تم التحقق منها بطریقة تتوافق مع أحدث التوجیهات المعتمدة لدى مراكز
 السیطرة على األمراض والوقایة منها (CDC). بدًءا من 31 مارس، بعد 14 یوًما من إغالق المدارس، لن تقوم مدارس شیكاغو العامة

 بإخطار المجتمعات المدرسیة بالحجر الذاتي إذا ثبتت إصابة أحد أعضاء المجتمع المدرسي، باستثناء أفراد الطوارئ الذین یواصلون العمل
 بجد في مدارسنا. لم تعد اإلخطارات على مستوى المدرسة ضروریة بعد فترة 14 یوًما ألنه لم یعد هناك خطر من حدوث انتقال العدوى أثناء

 حضور الحصص المدرسیة.

 ساعد في مكافحة انتشار الشائعات وحمایة حقوق الخصوصیة لمجتمعنا.
 على الرغم من ما یساورنا من مخاوف، ال یمكننا التخلي عن التزامنا بمعاملة اآلخرین باحترام وكرامة، وال یمكننا انتهاك خصوصیة

COVID-19 اآلخرین أو المعلومات الصحیة المحمیة. إن مشاركة المعلومات غیر المؤكدة بخصوص األفراد الذین ثبتت إصابتهم بفیروس 
 لن تتضمن انتشار الفیروس، ولكن یمكن أن تؤذي أفراد المجتمع من خالل عزلهم ووصمهم بأشیاء مشینة. إن التمییز والوصم سیجعل األلم

 الذي تسبب فیه هذا الوباء أسوأ.  تقع على عاتق الجمیع مسؤولیة حمایة المعلومات الصحیة الشخصیة خالل األزمة الصحیة لفیروس
.COVID-19 

  من المهم أن نالحظ أن لكل شخص الحق في التحكم في معلوماته الصحیة الشخصیة، والمنطقة  ال یمكنها  مطالبة الموظفین أو الطالب أو
 عائالتهم باإلفشاء عنها.

  نحن ملتزمون بدعم كل من مجتمعاتنا المدرسیة خالل فترة هذا الوباء، وسنستمر في إرسال تحدیثات منتظمة حول كیفیة استجابة المنطقة
 وكیفیة قیامنا بالحفاظ على سالمة الطالب والموظفین لدینا. یرجى البقاء على اطالع دائم باإلجراءات التي یمكننا جمیًعا اتخاذها للمساعدة في

 تقلیل انتشار فیروس COVID-19 باستخدام مصادر موثوقة (على سبیل المثال ،  مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منها ، و إدارة
 الصحة العامة في شیكاغو  و مدارس شیكاغو العامة ).

 نحن هنا من أجلك. تواصل مع مكتب صحة ورعایة الطالب على oshw@cps.edu أو KIDS (5437)-553-773 إذا كنت بحاجة إلى
 المساعدة في العثور على رعایة طبیة أو لدیك أسئلة.

 نرید أن نقر بأن عالمنا یبدو أنه یتغیر في غمضة عین. وتثیر الشكوك الكثیر من األسئلة. نطلب منك االعتناء بأنفسكم وببعضكم بعًضا. قد
 تكون الفواصل بین أجسادنا ضروریة لتقلیل ما نتعرض له من مخاطر، لكن التماسك االجتماعي والتقارب العاطفي سیبقیاننا بحالة جیدة.

 
 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
Kenneth Fox, MDAllison Arwady, MD 
 مندوبكبیر مسؤولي الصحة

 إدارة شیكاغو للصحة العامة مدارس شیكاغو العامة

 


