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14 أبریل/ نیسان، 2022 

 
 األعزاء،العائالت 

 
لقد نجحت خطتنا المعنونة "إبقاء المدارس آمنة ومفتوحة" في تمكیننا من المحافظة على مدارسنا مفتوحة وبقاءھا كأحد أكثر األماكن  

الكّمامة للتالمیذ في الصفوف من ) حتى عندما توقّفنا عن إلزامیة وضع COVID-19/19-أماناً للصغار لالرتیاد أثناء جائحة (كوفید
ع جمیع التالمیذ بشدة على الخضوع الختبار 12-صف الروضة  . للحفاظ على مجتمعات مدرستنا آمنة بعد عطلة الربیع، فإننا نشّجِ
. یمكن لطفلكم التطعیمبریل/ نیسان، بغض النظر عن وضع أ 25ل العودة إلى المدرسة في یوم ) قبCOVID-19 /19-مرض (كوفید

المنزلي. لقد تّم إعطاء  رأو االختبا) أو اختبار سریع مخبري PCRالخضوع لالختبار باستخدام اختبار تفاعل البولیمیراز المتسلسل (
 ، اثنان منھا لطفلكم واثنان لفرٍد ما من العائلة.)COVID-19/19-اختبارات منزلیة لمرض (كوفید أطقمطفلكم أربع 

 
إذا كانت نتیجة اختباركم أو اختبار أي شخص في العائلة إیجابیة، فإننا في غایة السرور بأنكم في أمان حیث تتوفر العالجات الفعّالة  

أو أكثر الذین تكون نتائج اختباراتھم إیجابیة. یمكنكم الوصول إلى  12) لبعض األفراد بعمر COVID-19/19-لمرض (كوفید
لمناقشة خیارات العالج مع  COVID19-212أو مقّدم الرعایة الطبیة، أو یمكنكم االتصال على  األدویة من خالل طبیبكم

اختصاصي طبي. تكون العالجات ذات فعالیة أفضل إذا تمَّ البدء بھا بأسرع وقٍت ممكن بعد بدء ظھور األعراض ویمكن أن تساعد 
 الرابط زید من المعلومات، الرجاء مراجعةللم .في التقلیل من األعراض والمساعدة في تجنّب دخول المشفى

 available.pdf-https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/treatments ) الرجاء مالحظة أّن موارد
 ون متوفّرة مترجمة). *الطرف الثالث قد ال تك

 
 متى یجب أن یخضع طفلي لالختبارات المنزلیة؟

أبریل/  23) المقدَّمة مساء یوم السبت، COVID-19/19-الرجاء مساعدة طفلكم في إجراء أحد اختبارات مرض (كوفید  •
 نیسان.

 أبریل/ نیسان. 24ساعة، في مساء یوم األحد،  24الرجاء مساعدة طفلكم في إجراء االختبار المنزلي الثاني الحقاً بعد   •
أتي إلى المدرسة یوم لتھ الصحیة على ما یرام، یجب أن یإذا كانت نتیجة اختبار طفلكم سلبیة في كال االختبارین وحا  •

 أبریل/ نیسان. 25اإلثنین، 
یوماً  90) خالل الـ COVID-19/19-كوفیدبمرض (أنَّھ إذا تعافى طفلكم من حالة مؤكدة لإلصابة  یرجى مالحظة  •

أبریل/ نیسان، طالما كانت حالتھ  25إلى المدرسة یوم اإلثنین،  اج إلى إجراء اختبار ویجب أن یحضرالماضیة، فلن یحت
 الصحیة على ما یرام.

 
 ماذا أفعل إذا كانت نتیجة اختبار طفلي إیجابیة في أحد االختبارات؟ 

تالمیذ صف الروضة والتالمیذ في عمر أكبر: یرجى إبالغ مدرستكم وعزل طفلكم في البیت لمدة خمسة أیام. قد یعود   •
طفلكم إلى المدرسة في الیوم السادس إذا لم تظھر علیھ أعراض أو تحّسنت أعراضھ (بما في ذلك أن یكون خالیاً من 

طفلكم ارتداء كّمامة ُمحكمة أثناء تواجده في المدرسة حتى الیوم  ساعة دون استخدام األدویة). یجب على 24الحمى لمدة 
 العاشر بعد نتیجة اختباره اإلیجابیة.

تالمیذ صف ما قبل الروضة: الرجاء إبالغ مدرستكم/ برنامجكم وعزل طفلكم في البیت لمدة عشرة أیام. یمكن لطفلكم إلى   •
 العودة إلى المدرسة/ البرنامج بعد الیوم العاشر.

 لتالمیذ بجمیع األعمار:ل  •
o   الرجاء تذكُّر أنھ إذا كانت نتیجة اختبار طفلكم إیجابیة، فیحقُّ لطفلكم الحصول على تعلیم غیر متزامن عن بُعد

 وساعات مكتبیة طوال فترة خضوعھ للعزل.
o  19-یرجى الرجوع إلى المخططات اإلرشادیة الخاصة بجائحة (كوفید/COVID-19:المتوفرة على الرابط ( 

schools.nyc.gov/2022Health  للحصول على خطوات إضافیة یجب اتخاذھا إذا كانت نتیجة اختبار طفلكم
 إیجابیة.

 
 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/treatments-available.pdf
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/covid-information/health-and-safety-in-our-schools
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 االختبار؟ أطقمإرشادات حول كیفیة استخدام ر على أین یمكنني العثو 
تأتي أطقم االختبار مع إرشادات مطبوعة یتعیّن علیكم اتباعھا عند إجراء االختبار. یمكنكم أیضاً مشاھدة فیدیوھات بلغاٍت   •

متعددة حول كیفیة استخدام طقم االختبار المنزلي الخاص بكم على الرابط 
schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits. 

 
بعد العطلة،  ) خارج مدارسنا! عندما یعود طفلكم إلى المدرسةCOVID-19/19-شكراً لكم على قیامكم بدوركم إلبقاء جائحة (كوفید 

   .healthscreening.schools.nycیرجى التأكد من إكمال استمارة الفحص الصحي الیومي كل یوم، والمتوفر على الرابط 
 

وللحفاظ على مدارسنا آمنة لجمیع تالمیذنا. ) COVID-19/19-وللتذكیر، فإن اللقاح ھو أفضل وسیلة لدینا لمحاربة مرض (كوفید
). إذا كان طفلكم COVID-19/19-سنوات فأكبر مؤّھلون للحصول على اللقاح ضد مرض (كوفید 5إنَّ جمیع األطفال في سن 

، فیرجى اغتنام الفرصة خالل عطلة الربیع لتحدید )COVID-19/19-مؤھالً ولكن لم یحصل على اللقاح بعد ضد مرض (كوفید
لمعرفة موقع لتقدیم اللقاح  311أو اتصلوا بالرقم  Vaccinefinder.nyc.govعداً للحصول على اللقاح عبر الموقع اإللكتروني مو

 بالقرب منكم. اللقاح مجاني لجمیع سكان مدینة نیویورك، بغض النظر عن حالة الھجرة أو التأمین الصحي.
 

وا على عاماً أو أكثر الذین حصل 12رة أیضاً اآلن لجمیع الحاصلین على اللقاح الكامل بعمر حقن جرعات اللقاح التعزیزیة متوفِّ  
ن من جرعتین قبل خمسة أشھر على األقل. لمزید من المعلومات حول حقن الجرعات التعزیزیة،  الجرعة الثانیة من اللقاح المكوَّ

  .19vaccines.page#boost-idwww1.nyc.gov/site/doh/covid/covراجعوا الرابط 
 

 أتمنى لكم وألسرتكم قضاء عطلة ملیئة بالصحة والراحة. 
 

 
 Dr. Cristina Meléndezكریستینا میلیندیز/ الدكتورة/ 
 المدیرة التنفیذیة 
 مكتب المشاركة العائلیة والمجتمعیة 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/covid-information/home-rapid-test-kits
https://healthscreening.schools.nyc/
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page#boost
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