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 أولياء أمور الطلبة أعزائي 

 (   COVID-19الموضوع: نشرة معلومات خاصة بـفايروس كورونا المتحور )

  

 

ستكون فترة عصيبة بالنسبة ونعلم أيضا أنها . القادمة لن تكون كما كنا نبتغيها الربيع عطلةنعلم جميعا أن 

لكم بأن جميع موظفينا ملتزمون ببذل كل ما في وسعهم لتوفير بيئة تعليمة للعائلات، ومع هذا، نود أن نؤكد 

 .ممتازة وكذلك أمنة لأطفالكم
 

 

 حددتها التي  توجيهاتمعينة، لذلك وجب علينا ابلاغكم بال رحلاتاتخذ قرارا للقيام ب قد منكم العديد أن جميعا ندرك 

علما . مهمةصحيحة و قرارات اتخاذ على م تكاوعائلأنتم  ملمساعدتك الإقليمية الصحة وهيئة والتعليم التربية وزارة

موقعنا على  زيارةخلال  من المعلوماتهذه  أحدثلذلك ابحث عن . تتغير باستمرار يوميا المعلومات أن هذه

هذه الصفحة من خلال الرابط الموجود في أسفل   إلى   الوصولكم يمكنكما . هناالشبكة العنكبوتية وذلك بالضغط 

 .ممدرستك عوكذلك من موق وزارة التربية موقع
 

 

 :  على الانترنت مفيدة أخرى روابط 

   (فريزر وزارة الصحة ) موقع

 في كولومبيا البريطانية  الأمراض مكافحة مركز موقع
 

 

 )Provincial Health Officer(  المقاطعة في  الصحة موظف من الصادرة السفر وتدابير توجيهات

 

 غير الرحلات جميع بضرورة الغاء )Provincial Health Officer( المقاطعة في  الصحة موظف ينصح •

 مدينة إلى  الحدود عبور على  نطبقهذا يو. المتحدة الولايات إلى  ذلك  في  بما كندا، خارجالى  الضرورية

 . واشنطنالواقعة في ولاية  بيلينغهام،

 
 

الى  أو المدرسةنفسك عن الاخرين وعدم الذهاب الى  عزلفمن الأفضل  كندا، خارجالى  سفرقررت ال إذا •

 . تك عود بعد يوما 14 لمدة العمل

 

 .  1-1-8 بـ اتصل أوبمركز لانجلي الصحي  أوطبيب العائلة ب لااتصفبادر بال ، عليك  أعراض ةأي ظهرت إذا •

 .كندا إلى  عودتك  بعد مرضت إذا مؤخرًاطبيب العائلة بالاماكن التي قمت بالسفر اليها  أخبرو   

   

 

 (البريطانية كولومبيافي  الأمراض مكافحة مركز: المعلومات مصدر) ؟أن أتجنب الاصابة بالعدوى يمكنني  كيف

وهذا يقلل  . وجهك  لمس وتجنب بانتظام ك يدي غسلالقيام ب هو العدوىتجنب الاصابة بل به القيام يمكنك  شيء أهم

 : بالعدوى الإصابة خطرمن 
 

  الصابون استخدامفي كل مرة، حيث يعتبر  ثانية 20 لا تقل عن لمدة والصابون بالماءباستمرار  يديك  اغسل• 

 .العدوى انتشار من للحد عليةاف الأكثر الطريقة والماء

 

 



(  ABHR)  الكحولك استخدام سائل غسل الايدي المحتوي على مادة يمكنف ،ةتاحتكن المغسلة م  لم إذا •

فقم بمسح  واضح، بشكل متسخةيديك  كانت إذاأما . واضح بشكل متسخين غيريديك  أن طالما يديك  لتنظيف

 . فعال بشكل لتنظيفها ABHR  الكحولاستخدم سائل غسل الايدي المحتوي على مادة  ثمالأوساخ أولا 

 

  .مغسولة غير اذا كانت يداك  فمك  أو أنفك  أو عينيك  أو وجهك  تلمس لا •

 . السعال أو العطس عندك وأنف ك فماستخدم مناديل ورقية أو ضع ذراعك حول  •

  .مستمر لمسها يتم التي  الأسطح وتطهير تنظيفقم بشكل منتظم ب• 

 .غيرها وبشرابك وبأوانك أو ك طعام الاخرين ب تشارك  لا •
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 الثانية الصفحة

 

  ؟(COVID-19) جدد تالم كورونا مرض تفشياحتمال تقوم به مديرية التربية لمواحهة  الذي ما

  

 للوباء الاستجابة خطة

 لتقليل التدابير من مجموعة استخدام يتم. والموظفين الطلاب لجميع وصحية آمنة بيئة بتوفير مديرية التربية تلتزم

التابعين لمديرية  والموظفين الطلاب حماية في  للمساعدة والتدابير الاجراءات بعض اتخاذ تم. للفيروسات التعرض

 .للوباء للاستجابة خطة وضع وتم للطوارئ للاستجابة فريق المقاطعة في  يوجد. التربية

 

 ةيالمدرس  مباني ال

  يواصل. العدوى انتشار من للحد والتطهير التنظيف مثل المناسبة الاساليب استخدام منشأتنا موظفو يواصل

 مسوؤلي  من توجيه على  بناءً . الصحيحة بالطريقة اليدين  بغسل الطلاب تذكير المدارس في  والموظفون المعلمون

 .كبيرة اعداد تضم التي  والفعاليات التجمعات  تأجيل أو بإلغاء المدارس قامت المقاطعة، في  الصحة وزارة

 

 المدرس إغلاقاحتمالية 

 في  للمساعدة معهم قرب عن والعمل ، فريزر صحة وهيئة والتعليم التربية وزارة من نااتتوجيه أخذ في  سنستمر

  ، دائما الحال هو كما العامة، الصحة وزارة قبل من ياتي  المدارس إغلاق قرار. آمنة مدارسنا بيئة على  الحفاظ 

  أنه تشعر كنت إذا. الفردية الظروف على  بناءً  المدرسة إلى  طفلهم إرسال يخص فيما للوالدين راجع القرار وكذلك 

  يرجى  ، مفتوحة المدارس كانت اذا المدرسة حضور الأسباب  من سبب لأي لطفلك  أو لك  بالنسبة الآمن غير من

 .الغياب عن المدرسة وإبلاغ  المنزل في  طفلك  إبقاء

 

 التحديثات

الاطلاع   يرجى  ، من الان وصاعدا. إتاحتها عند مدرستنا مجتمعات مع المعلومات بمشاركة مديرية التربية ستقوم

 هنا بمديرية التربية الخاصة الويب صفحة على  الربيع العطلة وبعد أثناء التحديثاتعبى هذه 

https://www.sd35.bc.ca/news-events/district-board-news/ministry-updates-on-novel-coronavirus-

covid-19/  

 

 على أو  المدرسة  دىموجودة لمحدثة سواء كانت  معلوماتهممن أن جميع " دائما التأكدالأهالي  منيرجة 

  (MYEDBC)  الوزارة مع الالكترونية حساباتهم

 تلقي  ذلك  سيضمن. الربيع عطلة بعد ممكن وقت أقرب في  التغييرات لإجراء مدرستك  بزيارة قم ، الأمر لزم إذا 

 .المناسب الوقت في  المقاطعة من توزيعها يتم التي  للمعلومات الأسر

 

 

 المخلص

 

 ستيوارت جورد 

 المدارس على  مشرفال


