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 العائالت األعزاء،  

 
حضور الحفالت الراقصة الخاصة بالتخرج وحفالت ( سوف تسمح هذا الربيع للتالميذ بDOEإدارة التعليم لمدينة نيويورك ) يسّرنا أن نعلن أن  

إدارة الصحة القرار بناًء على التوجيه الصادر عن  اتخاذ هذا تم  وقد . التطعيمالرقص التي تحدث مرة واحدة في آخر العام بصرف النظر عن وضع 
الحفالت الراقصة الخاصة بالتخرج وحفالت الرقص التي تجري مرة واحدة في آخر العام غير خاضعة ألمر  ( بأن  DOHMHوالسالمة العقلية )

ض الصحة القاضي  ل خطراً عالياً  في حالة األنشطة اإلضافية غير المقررة الذي يتطلب التطعيممفو   لنشر العدوى.التي تشّكِّ
 

أسبوعياً، وننصح بشّدة بأن يقوم  COVID-19/19-اختبار منزلي لمرض كوفيد أطقمميذ بأربعة ( اآلن بتزويد جميع التالDOEتقوم إدارة التعليم ) 
 عند ساعة قبل الرقصة أو الحفل الراقص ثم إجراء االختبار الثاني بعد خمسة أيام من وقت الفعالية. إذا ظهرت 24طفلكم بإجراء االختبار في غضون 

بإجراء االختبار المنزلي  لراقص، فالرجاء مساعدتهيام التالية لحضور الرقصة أو الحفل افي األ COVID-19/19-ض مرض كوفيداطفلكم أعر
 ( أثناء الفعالية كطبقة إضافية للوقاية.KN95( أو )N95فوراً. كما ننصح بشّدة أيضاً بأن يضع التالميذ والموظفون الكّمامة عالية الجودة من نوع )

   
الرابط  علىة رقصة أو حفل راقص سيتطلب إكمال المسح الطبي اليومي، المتوفِّّر أيّ حضور  إلى ذلك، فإن   إضافةً 

healthscreening.schools.nyc.  ،ما زال مطلوباً من كافة المرافقين إبراز إثبات الحصول فإنّه بالنسبة للفعاليات الجارية في األبنية المدرسية
الحفل الراقص أو رقصة آخر العام في مكان خارجي، فيجب على المشاركين اتباع ذ العلم بأنه إذا كان سيتم إقامة . الرجاء أيضاً أخالتطعيمعلى 

 إذا كان مطلوباً.    التطعيمكان، بما في ذلك تقديم إثبات وضع المت بعة في ذلك الم COVID-19/19-متطلبات الصحة والسالمة الخاصة بمرض كوفيد
مدارسنا آمنة لجميع تالميذنا. إن  جميع األطفال في سن  وإلبقاء COVID-19/19-كوفيدهو أفضل وسيلة لدينا لمحاربة مرض  التطعيموللتذكير، فإن 

-كوفيدضد مرض  التطعيمالً للحصول على إذا كان طفلكم مؤه  . COVID-19/19-كوفيدسنوات فأكبر مؤّهلون للحصول على اللقاح ضد مرض  5
19/19-COVID  عبر الموقع اإللكتروني التطعيمولكن لم يحصل عليه، فالرجاء تحديد موعد للحصول على vaccinefinder.nyc.gov  

 اللقاح مجاني لجميع سكان مدينة نيويورك، بغض النظر عن حالة الهجرة  .للتطعيمقريب منكم  لمعرفة موقع 311أو االتصال على رقم الهاتف 
 أو التأمين الصحي.

 
عاماً أو أكثر الذين حصلوا على الجرعة الثانية من  12رة أيضاً اآلن لجميع الحاصلين على اللقاح الكامل بعمر حقن جرعات اللقاح التعزيزية متوفّ  إن  

ن من جرعتين قبل خمسة أشهر على األقل. للمزيد من المعلومات حول حقن الجرعات التعزيزية، راجعوا الرابط  اللقاح المكو 
19vaccines.page#boost-www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid. 

 
 شكراً لكم على شراكتكم المتواصلة معنا.   

 
 
 

 
  Dr. Cristina Meléndez كريستينا ميلينديز/ الدكتورة/

 المديرة التنفيذية 
 مكتب المشاركة العائلية والمجتمعية 
 

https://healthscreening.schools.nyc/
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page#boost
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