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   2021أغسطس   26

 ، ي ك��ي   إ� عائالت آيب

، بتحد�ث  ي ك��ي ، قمنا، نحن ممرضات آيب وتوكوالت والتوقعات الصح�ة للمنطقةمع العودة إ� التعلم الشخ�ي وتوكوالت المحدثة . ال�ب ،  تم وضع هذە ال�ب
ي والثانوي 

، ومركز الس�طرة ع� األمراض  (DESE)من أجل صحة وسالمة طالبنا وموظفينا وعائالتنا، وتحديثها ب�رشادات وتوص�ات من إدارة التعل�م االبتدايئ
)CDC ) و وزارة الصحة العامة (DPH .(  

ي من أعراض و�
وس كوف�دإذا تم تحد�د أحد أفراد أ�تك ع� أنه كان ع� اتصال وثيق وكان �عاىض ، فإننا ننصحك �شدة أنت وأفراد  19-نتظر نتائج اختبار ف�ي

ي نت�جة سلب�ة.  �جب عدم إرسال الطالب إ� المدرسة، حىت تحصل ع� نت�جة اختبار سلب�ة. 
ستحدد نتائجك خطواتك   أ�تك بالحجر الص�ي حىت تل�ت

، وهذا �شمل جميع أفراد األ�ة ال ي الحجر الص�ي
يتم إعفاء   مع�ش�ة أو استئناف األ�شطة العاد�ة، مع البقاء ع� درا�ة بتطور أي أعراض. التال�ة؛ االستمرار �ف

ض بال�امل   أعراض من  إجراء  تحد�دهم ع� أنهم ع� اتصال وثيق.  والذين ال تظهر عليهم الطالب الملقحني

ا قبل إرسال الطالب إ� المدرسة شخص��    ا: نطلب من العائالت اتخاذ الخطوات التال�ة يوم��

  قد �شمل األعراض (ع� سب�ل المثال ال الح�):  أعراض للمرض.  أي● افحص درجة حرارة الطالب وا�تشف 
وس كوف�د                                                           : 19-قائمة أعراض ف�ي

 درجة فهرنها�ت أو أع�) أو قشع��رة أو رعشة     100.0• ح� (
  • صع��ة التنفس أو ضيق التنفس

  • فقدان حاسة التذوق أو الشم
ي الجسم

ي العضالت أو آالم �ض
  • آالم �ض

  • السعال (ل�س �سبب آخر معروف، مثل السعال المزمن)
ن بأعراض أخرى • التهاب الحلق،   عندما �ق�ت

ء أو اإلسهال  ي
ن بأعراض أخرى• الغث�ان وال�ت   عندما �ق�ت

ن بأعراض أخرى• الصداع،    عندما �ق�ت
ن بأعراض أخرى• اإلرهاق    عندما �ق�ت

ن بأعراض أخرىأسباب أخرى معروفة، مثل الحساس�ة)  • احتقان األنف أو س�النه (غ�ي ناتج عن   عندما �ق�ت

ي بروتوكوالت المدرسة  أيالطالب الذين �عانون من 
ي ال �ستو�ف ف االتصال بطب�ب    �جبمن هذە األعراض الىت ل و�تعني ف ي الم�ف

عليهم البقاء �ف
ي أو االتصال بمكتب   الرعا�ة األول�ة للحصول ع� م��د من التعل�مات. 

ويف �د اإلل��ت ُير�ب إبالغ ممرضة الطالب أو معلمه عن ط��ق ال�ب
ي مدرسة الطالب عندما يتغ�ب الطالب مع ذكر سبب الغ�اب. 

 االستقبال �ف

ي المدرسة ، فسيتم اتخاذ الخطوات التال�ة: 
  إذا مرض أحد الطالب أثناء وجودە �ض
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ي المدرسة، فسيتم استدعاء الوالد / الو�ي  ●
 مه ع� الفور. الستال إذا تعرض الطالب لمرض ف�ما يتعلق باألعراض المذكورة أعالە أثناء وجودە �ف

، فسيتم االتصال بجهة اتصال الطوارئ.    إذا لم نتمكن من الوصول إ� و�ي األمر / الو�ي
 

ي غضون  أول�اء األمور ع�  �جب ●
ي اتصال من ممرضة المدرسة.  دق�قة 30 / األوص�اء اصطحاب طالبهم �ف

ي   من تل�ت
إذا لم يتم استالم الطالب �ض

قبل ممرضة المدرسة ، فإن الحالة الصح�ة للطالب تتدهور ��عة ، سيتم نقل الطالب بواسطة  دق�قة وتم تحد�د ذلك من  30غضون 
ي التذكاري ( )و ل�ك افينو ان و  55س�ارة اإلسعاف إ� مركز أوماس الطىب يتحمل و�ي األمر / الو�ي مسؤول�ة جميع نفقات النقل   رسس�ت

 والعالج. 
 

ل �سبب ا ● ف ي الم�ف
ل من المدرسة مع ظهور أي من األعراض المذكورة أعالە ، فستحتاج إ�  إذا احتاج الطالب إ� البقاء �ف ف لمرض أو تم إرساله إ� الم�ف

وس كوف�د و / أو �شخ�ص آخر قبل العودة إ� المدرسة.  �جب استالم النت�جة   19- االتصال بطب�ب الرعا�ة األول�ة الخاص بك الجراء اختبار ف�ي
ي المدرسة. السلب�ة للطالب ومراجعتها من قبل ممرض

وس  نت�جةإذا كانت  ة المدرسة قبل إعادة القبول �ف بالنسبة للطالب،   سلب�ة 19-كوف�د اختبارف�ي
ي من 

ل حىت تتحسن األعراض و�صبح   أيول�نه كان �عايف ف ي الم�ف
ا من الح�من األعراض المذكورة أعالە، ف�جب أن �ظل �ف ساعة ع�  24لمدة  خال��

  ح�. األقل، دون استخدام أدو�ة خفض ال
 

طالما    أ�ام من بدء األعراض 10إذا اختارت العائالت عدم الخض�ع لالختبار، فقد �عود الطالب الذين تظهر عليهم األعراض إ� المدرسة بعد   ●
ا من الح� لمدة تحسنت األعراض وكان الطالب    ساعة ع� األقل، دون استخدام أدو�ة خفض الح�.  24خال��

 
وس إذا كان  ● ي  19-كوف�داختبار ف�ي  / األوص�اء إخطار ممرضة المدرسة بنسخة من النتائج ع� الفور.   أول�اء األمور ع�   ف�جببالنسبة للطالب،  إ�جاىب

ة ( ل لمدة ع�ش ض ي الم�ض
ي اليوم الحادي ع�ش (10�جب أن �ظل الطالب من ذوي النتائج اإل�جاب�ة �ض

ض ) وأن �كونوا خالي 11) أ�ام كاملة مع العودة �ض ني
ي جميع األعراض األخرى.   24من الح� لمدة 

ا �ض  ساعة ع� األقل و�ظهرون تحسن�
وس كوف�دإذا كان الطالب ع� اتصال وثيق �شخص كان لد�ه   ● ي لف�ي   ف�جب، ولم يتم إعفاؤە من تحد�دە ع� أنه ع� اتصال وثيق، 19- اختبار إ�جاىب

ل.  ف ي الم�ف
ي اليوم الثامن (ُ�سمح للطالب بالعودة إ�  ع� الطالب البقاء �ف

ي حالة است�فاء المعاي�ي التال�ة، �ض
) بعد اتصالهم بالفرد 8 المدرسة * فقط �ض

  (األفراد): 
ي  

ا  بعد آخر اتصال له و�تل�ت   )  أو بعد ذلك5اليوم الخامس(○ يتم اختبار الطالب �ف ا سلب��  يتم تقد�مه لممرضة المدرسةاختبار�
ي   عدم تعرض الطالب ○   . المستمر للفرد اإل�جاىب
وس  م تظهر ع� الطالبل ○   . 19-كوف�دأي أعراض إلصابة بف�ي

ل لمدة  م فحص ال○ يت  ف ي الم�ف
 �ف

�
 بعد التعرض.  14طالب يوم�ا

�
  يوما

                           
ل لمدة  ض ي الم�ض

 ا كاملة بعد تار�ــــخ آخر تعرض. يوم�  14*إذا لم يتم اختبار الطالب، أو ظهرت عل�ه أي أعراض، ف�جب عل�ه البقاء �ض
 

ا من هذە المواقف لتقد�م المشورة لك �شأن موعد عودة الطالب إ� المدرسة، ي تواجه أ�� ُير�ب   نحن، ممرضات المدرسة، متاحون لدعم العائالت الىت
ي والثانوي، ومركز الس�طرة ع� األمراض  تخضع هذە الس�اسات للتغي�ي �سبب التوص�ات والتوجيهات المستمرة من إدارة  االتصال بنا. 

التعل�م االبتداىئ
ي أ�ع وقت ممكن.  و وزارة الصحة العامة . 

ات �ض   سنقوم ب�بالغك بجميع التغي�ي

، للحفاظ ع� أمان عائالتنا ومجتمعاتنا،   ي ك��ي ي آيب
 كجزء من جهد مجتم�ي هنا �ف
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ام بـ ُير�ب   ف ي البقاء ع� اطالع واالل�ت
 .Massachusetts Travel  Advisory االستمرار �ف

ي مدارسنا. 
ي دعم جهودنا للحفاظ ع� السالمة والصحة �ف

كم وتفان�كم �ف ي تقد�م الدعم ل�م ونحن جاهزون لإلجابة ع� أي   �شكركم ع� تعاونكم وص�ب
�ستمر �ف

ي أي وقت. أسئلة و/ 
  أو مخاوف و/ أو تقد�م توضيح �ف

�كر، ممرضة المدرسة االبتدائ�ة  م�ل�سا ج��رت �ز , ممرضة المدرسة اإلعداد�ة أر�ل س�ت   ، ممرضة المدرسة الثان��ة ، سارة رام�ي

 
 
 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-advisory

