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 اآلباء وأولياء األمور األعزاء،  

 

تعتبر صحة وسالمة طالبنا وموظفينا من أهم أولوياتنا، ونحن نرسل إليكم هذا الخطاب إلطالعكم على أحدث التوصيات الحالية الصادرة 
) COVID‐19( 2019فيروس كورونا عن هيئات الصحة الفيدرالية، والوالئية، والمحلية الخاصة بالمخاطر الصحية المصاحبة لمرض 

بالتشارك مع إدارة الصحة في شيكاغو ومراكز مكافحة األمراض واتقائها، تعمل المنطقة على ضمان سالمة مدارسنا من أجل طالبنا 
 وموظفينا.  

 

دة في الجهاز التنفسي، ) التسبب في أمراض خفيفة إلى حاCOVID‐19استناًدا إلى ما شاهدناه في الدول المصابة، يمكن لفيروس كورونا (
ويبدو أن األطفال أقل عرضة لإلصابة بهذا المرض، كما يبدو أن هذا المرض يتنقل من اتصال شخص بشخص، وتتوقع الهيئات الصحية 

ن، إصابة المزيد من الحاالت في شيكاغو والواليات المتحدة. تعتبر ممارسة النظافة العامة األساسية، مثل غسل يديك بانتظام بالصابو
 أفضل طريقة إليقاف انتقال الفيروس.  

 

من أجل الحفاظ على سالمة طالبنا وموظفينا وزمالئنا في شيكاغو، فقد عقدت المنطقة شراكة مع إدارة الصحة العامة في شيكاغو  
)CDPH .إلصدار التوجيه التالي (   

 

 إذا كنت تشعر بالمرض، فابق في المنزل.  

و موظفيها ممن سافروا إلى أماكن (تنتشر في مجتمعها عدوى على نطاق واسع يجب على طالب مدارس شيكاغو العامة أ ●
 يوًما في المنزل اعتباًرا من تاريخ عودتهم. 14) البقاء مدة COVID-19) خاصة بفيروس كورونا (3أو  2(المستوى   

 سيُعفى الطالب من احتساب هذا الغياب.  ○  

من المعلومات، يرجى االطالع على ورقة المعلومات الصادرة عن مراكز مكافحة األمراض  للحصول على المزيد ○
 ].المبسطةباللغة الصينية ] [ اللغة اإلسبانية" [ما الذي عليك فعله إذا كنت مريًضاوالوقاية منها: "  

يجب على جميع الطالب والموظفين المرضى (ممن يعانون من أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل الحمى، والسعال،  ●
وضيق التنفس) استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاصة بهم، والبقاء في المنزل، والتغيب عن المدرسة أو العمل حتى تختفي 

 األعراض.  

 ا الغياب.سيُعفى الطالب من احتساب هذ  ○  

 سيتم إرسال الطالب المرضى إلى المنزل على الفور. سوف نتصل بك لتحديد موعد اصطحابهم. ●  

 يرجى التأكد من أن مدرسة طفلك تحتوي على أحدث بيانات التواصل الخاصة بك. ○  

ة للتأكد من توفر يجب على آباء/أولياء أمور األطفال المصابين بأمراض مزمنة (مثل الربو) العمل مع مقدمي الرعاية الصحي ●
أي أدوية خاضعة للرقابة وأدوية إنقاذ ضرورية، وتوخي الحذر بشكل خاص إلبقاء السيطرة على المرض والتحكم فيه بصورة 

 جيدة.   

 .KIDS‐553‐773إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تحديد مصدر الرعاية الطبية األولية، يرجى طلب  ●  

 

 اتباع نهج النظافة الجيدة.    

ثانية على األقل، وخاصة إذا كانتا ملوثتَين بصورة ظاهرة. يعد مطهر  20من األفضل غسل يديك بالماء والصابون لمدة  ●

 ٪ على األقل من الكحول بديالً مناسبًا.60األيدي المعتمد على الكحول والذي يحتوي على   

 المغسولة.تجنب مالمسة عينيك، وأنفك، وفمك بيدك غير  ●  

 تجنب االتصال المباشر مع المرضى. ●  

 غّطِ فمك عند السعال أو العطاس بمنديل، ثم ألِق بالمنديل في القمامة واغسل يديك.  ●  

وفقًا للهيئات الصحية المحلية، ال توجد منتجات أو طرق تطهير خاصة ينصح باستخدامها. طلبت المنطقة مناديل تنظيف ومعقمات إضافية  
 وستسلمها إلى المدارس في أقرب وقت ممكن، باإلضافة إلى إجراء التنظيف الروتيني وضمان استمرار تزويد المدارس بأدوات التنظيف.  



  
 
 

  
 

) على نطاق واسع، يمكننا البدء في اكتشاف حاالت جديدة في األيام واألسابيع COVID‐19ونظًرا النتشار فحص فيروس كورونا ( 
ة الصحة العامة في شيكاغو إلى جانب الهيئات الفيدرالية والوالئية إرشادات جديدة، وسوف نبقيك على اطالع دائم القادمة. قد تُصدر إدار

 على التغييرات وتأثيرها في مدارسنا. وفي هذا الوقت، ال تفكر المنطقة في إغالق المدارس بناًء على توصية الهيئات الصحية المحلية.   

 

) بين العرق، أو الجنسية، أو الحدود الجغرافية.وسم المصابين والتفرقة في معاملتهم ال COVID‐19ا (وختاًما، ال يميز فيروس كورون
يشجع على اإلبالغ المبكر عن األعراض ويزيد من انتشار هذا المرض في المجتمع. إذا كنت تعتقد أن طفلك قد وقع ضحية التمييز، 

 Office of Student Protections andالتاسع من قانون التعليم المعّدل يرجى االتصال بمكتب إجراءات حماية الطالب والباب 

Title IX (OSP)  :أو من خالل البريد اإللكتروني على  773-535-4400من خالل الهاتف على رقمosp@cps.edu   

 

إذا www.cdc.gov/coronavirus.  أو coronavirus/www.chicago.gov للحصول على معلومات أكثر موثوقية، يرجى زيارة 
 CDPHكانت لديك أي أسئلة أو مخاوف، يرجى االتصال بالخط الساخن إلدارة فيروس كورونا في إدارة الصحة العامة في شيكاغو 

، أو يمكنك االتصال بمكتب صحة ورفاهية coronavirus@chicago.govأو على البريد اإللكتروني  312-746-4835على رقم 
، أو من خالل االتصال على الخط الساخن لإلدارة الصحية في  oshw@cps.eduعلى  CPSالطالب في مدارس شيكاغو العامة 

 ).KIDS )5437-553-773على رقم  CPSمدارس شيكاغو العامة   

 

 مع خالص تحياتي،   

 

 

  أليسون أروادي، الطبيب المعالج      كينيث فوكس، الطبيب المعالج
 مفوض      رئيس الخدمات الصحية  

 إدارة الصحة العامة في شيكاغو       مدارس شيكاغو العامة  

 

 

 

 

 


