
مدرسة آبي كیلي فوستر تشارتر العامة
01606ماساتشوستس،ورسسترستریتبوندنیو10

)508(-854-8484الفاكس:)508(-854-8400الھاتف:
www.akfcs.org

إلى أسرنا وموظفینا في آبي كیلي:

كوفید.بفیروسیتعلقفیماتشارترفوستركیليآبيمدارسمنطقةوتوقعاتبروتوكوالتفيتغییراتھناككانت،2023-2022الدراسيللعامبالنسبة
التعلیمإدارةمنالممارساتأفضلبشأنوتوصیاتبتوجیھاتإنشاؤھاتملقدوأسرنا؛وموظفیناطالبناوسالمةصحةأجلمنالمحدثةالبروتوكوالتھذه

الصحیةالبروتوكوالتمحلاإلرشاداتھذهتحل).DPH(العامةالصحةوإدارة)CDC(األمراضعلىالسیطرةومراكز)،DESE(والثانوياالبتدائي
الفور.علىالمفعولساریةوھي2022فبرایرفيفیماتشارترفوستركیليآبيمدارسوأصدرتھاسبقالتي

/الطالبیكونأنیجبالتياألیامعددمنتقللاألمراض،علىالسیطرةومراكزوالثانوياالبتدائيالتعلیمإدارةمعتتماشىوالتيالمحدثة،اإلرشاداتھذه
سالمتناعلىللحفاظالشخصیةالمسؤولیةتحملمجتمعناأعضاءجمیعمننطلبإیجابیة.كوفیدفیروساختبارنتیجةكانتإذاالمدرسةخارجفیھاالموظفون

بالتحسناألشخاصبعضیشعراإلرشادات.فيالمذكورةالمدةعنالنظربغضالمنزلفيالبقاءیُرجىاألعراض،علیكوظھرتمریًضاكنتإذاجمیًعا.
جمیعتعاونإلىوسنحتاجإرشاداتمجردھياإلرشاداتھذهللتعافي.إضافيوقتإلىاآلخرونیحتاجقدالسادس؛الیومفيالعودةویمكنھمأیامبضعةبعد

أعضاء مجتمعنا للحفاظ على صحة مدارس آبي كیلي فوستر تشارتر فیما.

تغییرات شاملة على اإلرشادات

الالطفلكانإذافقطالسادسالیومفيالمدرسةإلىوالعودةكاملةأیام5لمدةالمنزلفيالبقاءكوفیدبفیروسإصابتھمثبتتالذینوالطالبالموظفینعلىیجب
االختباربعداألخرى.األعراضجمیعفيتحسنًاوأظھرطبیة)وصفةتستلزمالالتياألدویةاستخدام(دوناألقلعلىساعة24لمدةالحمىمنیعاني

أومتناقصةأعراضمنویعانونإصابتھمتثبتالذیناألفرادعلىیجب.السادسالیومفيالمدرسةإلىللعودةسلبیةاختبارنتیجةعلىالحصولیلزمالاإلیجابي،
.المدرسةفيالتواجدأثناءوالخارجالداخلفيإضافیة،أیام5لمدةالكمامةیرتدواأنمعدومة

یلي:ماالحصر)الالمثالسبیل(على19كوفید-أعراضتشملقد

صعوبة في التنفس أو ضیق في التنفسقشعریرةرعشة،أعلى)،أوفھرنھایتدرجة100(حمى

آالم في العضالت أو آالم في الجسمفقدان جدید في حاسة التذوق أو الشم

سعال
(لیس نتیجة سبب آخر معروف)

التھاب الحلق
(عندما یكون مصاحبًا ألعراض اخرى)

الغثیان أوالقيء أو اإلسھال
(عندما یكون مصاحبًا ألعراض اخرى)

صداع
(عندما یكون مصاحبًا ألعراض اخرى)

اإلجھاد
(عندما یكون مصاحبًا ألعراض اخرى)

احتقان األنف أو سیالن األنف
(لیس نتیجة أسباب أخرى معروفة، عندما یكون مصاحبًا ألعراض

أخرى)

ماذا لو كان الطالب یعاني من ھذه األعراض؟ أو موظف في مدارس آبي كیلي فوستر تشارتر فیما؟

للحصولاألولیةالرعایةبطبیبواالتصالالمنزلفيالبقاءاألعراضھذهمنأيمنیعانونالذینالموظفین/الطالبعلىیجب●

العرق أو اللون أو الجنس أو الھویة الجنسیة أو الدین أو األصل القومي أو التوجھ الجنسي أو اإلعاقة أو التشرد ، كما یتمتع جمیع الطالب بالمساواة في الوصولمدرسة آبي كیلي فوستر تشارتر العامة على أساسال تمیز
إلى برنامج التعلیم العام ومجموعة كاملة من أي برامج تعلیم مھني / حرفي تقدمھا المنطقة.



مدرسة آبي كیلي فوستر تشارتر العامة
01606ماساتشوستس،ورسسترستریتبوندنیو10

)508(-854-8484الفاكس:)508(-854-8400الھاتف:
www.akfcs.org

البریدطریقعنالطالبومعلمممرضةإبالغیُرجىكوفید.اختبارعلىالحصولتشملقدوالتيالتعلیمات،منمزیدعلى
تشارترفوستركیليآبيمدارسموظفيعلىیجبالطالب.یتغیبعندماالطالبمدرسةفياالستقبالبمكتباالتصالأواإللكتروني

فیما إخطار مشرفھم.
فسوفأعاله،المذكورةاألعراضمعالمدرسةمنالمنزلإلىإرسالھتمأوالمرضبسببالمنزلفيالبقاءإلىالطالباحتاجإذا●

بكالخاصاألولیةالرعایةبطبیباالتصالإلىبحاجةكنتإذاأعالهاألعراضمراجعةقائمةعلىبناًءالمدرسةممرضةتنصحك
إلجراء اختبار كوفید وتشخیص آخرأو كلیھما مًعا قبل العودة إلى المدرسة.

إذا مرض طالب / موظف أثناء وجوده في المدرسة ، فسیتم اتخاذ الخطوات التالیة

إذا بدا على الطالب / الموظف ظھور مفاجئ لألعراض المذكورة أعاله أثناء وجوده في المدرسة ، فسیتم استدعاء الوالد / الوصي●
األمر/الوصي، فسیتم االتصال بأحد أفراد الطوارئ.. إذا لم نتمكن من الوصول إلى وليالستالمھ على الفور

ختبار كوفیدیجب استالم النتیجة السلبیة للطالب أو أي تشخیص آخر ومراجعتھا من قبل ممرضة المدرسة قبل عودتھ إلى المدرسة. إذا كانت نتیجة ا●
ال یعاني من الحمى لمدةالمذكورة أعاله، فیجب أن یظل في المنزل حتى تتحسن األعراض ومن األعراضأيبالنسبة للطاالب، ولكنھ یعاني منسلبیة

تایلینول.أوموترینأوأدفیلمثلالحرارةخفضأدویةطبیة)وصفةتستلزمالالتي(األدویةاستخدامدون،األقلعلىساعة24

نحن مخالطین عن قرب، ماذا نفعل اآلن؟ أحد أفراد أسرتي مصاب بفیروس كوفید، فماذا بعد؟
یحضرقدالتعرض.حدوثمكانأوالتطعیمحالةعنالنظربغضاإلعدادات،ھذهفيالموظفینأولألطفالبھموصىوالمطلوبًاالصحيالحجریعدلم●

ویمكنھمكوفید،بفیروسمصابشخصمعالمنزلفيیقیمونالذینأولئكعلىیجبأعراض.منیعانونالأنھمطالما،للبرامجاألفرادالمعرضینجمیع
ارتداء الكمامة، القیام بذلك حتى الیوم العاشر بعد التعرض. من المستحسن (ولكن لیس مطلوبًا) أن یختبروا في الیوم السادس من التعرض.

تخضع ھذه السیاسات للتغییر بسبب التوصیات والتوجیھات المستمرة من إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي  وإدارة الصحة العامة ومراكز السیطرة على األمراض.
نشكركم على تعاونكم وصبركم وتفانیكم في دعم جھودنا للحفاظ على السالمة والعافیة في مدارسنا. نستمر في تقدیم الدعم لكم ونحن جاھزون لإلجابة على أي أسئلة

و/أو مخاوف و/أو تقدیم توضیح في أي وقت.

3604تحویلة8400-854-508االبتدائیة،المدرسةممرضة،جوبرتمیلیسا
2504تحویلة8400-854-508اإلعدادیة،المدرسةممرضة،ستریكرأریل
4604تحویلة8400-854-508الثانویة،المدرسةممرضة،رامیریزسارة

العرق أو اللون أو الجنس أو الھویة الجنسیة أو الدین أو األصل القومي أو التوجھ الجنسي أو اإلعاقة أو التشرد ، كما یتمتع جمیع الطالب بالمساواة في الوصولمدرسة آبي كیلي فوستر تشارتر العامة على أساسال تمیز
إلى برنامج التعلیم العام ومجموعة كاملة من أي برامج تعلیم مھني / حرفي تقدمھا المنطقة.

http://mjoubert@akfc.sorg
mailto:astricker@akfcs.org
mailto:sramirez@akfcs.org

