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ورونا ك فيروس دائًما على رأس أولوياتنا. كما تعلمون ، فإن الوضع معو إن صحة وسالمة مجتمعنا هي مسؤولية مشتركة 
COVID-19  ( حالة مؤكدة من ٣٣يتطور بسرعة. اعتبارا من اليوم ، نحن على علم بثالث وثالثين )فيروس كورونا االصابة ب

يخضعون للحجر الصحي الطوعي  حاليا شخصا١١٦ي هذا الوقت ؛ في واليتنا. ال توجد حاالت مؤكدة في مقاطعة إيري ف
 .الختبار فيروس كورونا

المحليين واإلقليميين وعلى مستوى  ةالصح متخصصيمن  ناطلبلمشهد الدولي والوطني والمحلي ، ا نراقبنحن بينما 
حول هذه المسألة  خططناا الفيروس. في نيتي توضيح مختلف دقيقة بشأن انتشار هذو الوالية تقديم إرشادات واضحة 

على مستوى المجتمع. لقد كنت أعمل هذا العدوى تفشي واإلشارة إلى مستوى اإلعداد والتخطيط الذي يحدث في حالة 
، من أجل  تربويينمع فريق من قادة المنطقة وال، جنبًا إلى جنب  NYSED األسبوع عن كثب مع مسؤولي الصحة ومديري

 .مرضالتقليل انتشار ل ة بفالو التعليمة منطق مدارس للمحافظة على التعليم فيبه يمكننا القيام  بخصوص ماتطوير خطط 

 ل عندما تكونوجهك ، والبقاء في المنز وتجنب لمسآداب السعال والعطس ، ب، والتمسك  اكثير باإلضافة إلى غسل يديك 
نية الخاصة بالسالمة الصحية الوط الخططبتنفيذ ،  First Student  نقل الطالب ةالتالية. تقوم شرك الخطط طويرمريضا ، قمنا بت

سالمة األغذية  ءاتااجر الصفراء ، كما أن دائرة خدمات الطعام لدينا في حالة تأهب قصوى لمتابعةالمدرسة حافالت في 
لطيف ا ةالتنظيف واسع محاليل و يةقوالمناديل المطهرة الاستخدام ، و ة في جميع األوقاتالمناسب لصحيةا طواتخالواتباع 

 صفوفنا ستخدام المنتظم في مدارسنا ولالتل الجراثيم اقمادة  يتم اآلن توزيع  .ساعة ٤٨ مطهرات ذات فعالية تدوم مع 
الدراسية. سنستمر في بناء صندوق أدوات السالمة هذا أثناء تقدمنا. تحدد ورقة المعلومات المرفقة المجاالت االستراتيجية 

 .التي من المحتمل أن تتطور في األيام واألسابيع القادمة وفي الخطة نتناولها  الرئيسية التي

. المشتركواضحة بشأن الحاجة إلى العمل  و، هتمةم و ،هادئة و ،واعيةو  ،جميع المدارس مفتوحة في الوقت الحالي ، 
، يعمل فريق تقنية المعلومات لدينا مع  ةمن المدرسة أو اإلغالق المدرسارسال االطفال الى المنزل في حالة الحاجة إلى 

 لىااإللكتروني وأخذ المواد  لوضع خطط متعددة لضمان استمرارية التعليم ، بما في ذلك التعليم يس ق المناهج والتدرفري
 .بناًء على التوصيات الصادرة عن وزارة التعليم الحكومية وإدارة الصحة في مقاطعة إيرييتم إغالق المدارس . المنزل

 تامن المدرسة )من الرحالت الميدانية إلى سفرة المدعوم رحالتت المتعلقة بالسيقدم الموظفون جميع الطلبات والمعلوما
العطلة الربيعية والمؤتمرات(. سيتم مشاركة المعلومات مع مسؤولي الصحة لتقييم وتحديد ضرورة و / أو سالمة السفر و 

 عن خطط السفر ناإبالغعلى يوًما( عند العودة. كما نشجع بقوة العائالت والموظفين ١٤)لمدة / أو الحجر الصحي المحتمل 
 .في عطلة الربيع الشحصي

وزارة الصحة في مقاطعة إيري ووزارة الصحة في والية  مستجداتموقعنا على اإلنترنت يوميًا لالطالع على  مراجعةيرجى 
اد ذا الوقت غير المعتاألمراض والتحديثات المرتبطة بمنظمة الصحة العالمية. أقّدر سعة صدرك في هبنيويورك ومركز التحكم 

 .معنا اهتماماتك أنك ستواصل مشاركة أفكارك وبوأثق 
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