
 

 :جتمع المدرسة العزيزم

أن تكون بداية ناجحة إلعادة افتتاح المدارس. نحن بحاجة إلى دعمكم المستمر  المنطقة التعليمية لمدارس بفالويسر 

 .ان السالمة للجميع ونحن نمضي قدًمالضم

تذكيرك بأنه يتعين على الجميع اتباع إرشادات نود ،  شباط )فبراير( ٩١إلى  ٥١ مع اقتراب عطلة منتصف الشتاء من

of  ’s new outGovernor Andrew M. Cuomo الجديدة الصادرة عن الحاكم أندرو م. كومو  خارج الوالية السفر

.state travel guidance. 

الطالب والموظفين قبل إبالغ المدرسة / العمل ؛ يتم  يرجى االستمرار في إكمال الفحوصات اإللزامية اليومية لصحة

 :ربط أدوات الغربلة اليومية أدناه

 اليومي الطالب فحص جهاز  •

 اليومي الموظفين حصف  جهاز •
 

 الوالية خارج السفر رشاداتإ

  إللزامي ا  الصحي  الحجر  لتخطي  "اختبار"  جراءابـ  نيويورك  إلى  للمسافرين  تسمح  جديدة  إرشادات  عن  كومو  إم  أندرو  الحاكم  أعلن 

 ونيوجيرسي )بنسلفانيا جاورةالم الواليات من المسافرون يُعفى أعراض.  عليهم تظهر ال الذين لألفراد وذلك أيام ٠١ ته مد الذي

 صحة نموذج ملء في االستمرار  المسافرين على يجب ، ذلك ومع ؛ السفر تحذير من وفيرمونت( وماساتشوستس وكونيتيكت

 .المسافرب لخاصا

 

 مركز تقييم من الثاني المستوى في  أو أمريكي إقليم أو مجاورة غير والية من NYS نيويورك والية ى لإ مسافر ألي بالنسبة

  اإللزامي   الصحي  الحجر  خطيلت  طبيال  الفحص  اجراء  للمسافرين  الجديدة  اإلرشادات  فإن  ،  منها  والوقاية  األمراض  على  السيطرة

 :أدناه هي أيام ٠١  مدته الذي
 

 :ساعة ٢٤ للمسافرين الذين كانوا خارج الوالية ألكثر من •

.  

المغادرة ، قبل الوصول إلى تاريخ ختبار في غضون ثالثة أيام من جراء االن ايجب على المسافري •

 .نيويورك

 .الحجر الصحي لمدة ثالثة أياماعتماد يجب على المسافر ، عند وصوله إلى نيويورك ،  •

في  آخر. إذا كانت نتيجة  COVID اختبار اجراءفي اليوم الرابع من الحجر الصحي ، يجب على المسافر  •

يخرج المسافر من الحجر الصحي مبكًرا عند استالم االختبار التشخيصي  مكن انيرين سلبية ، كال االختبا

 .السلبي الثاني

 :ساعة ٢٤من  قلللمسافرين الذين كانوا خارج الوالية أل •

 

ال يحتاج المسافر إلى اختبار قبل مغادرته الوالية األخرى وال يحتاج إلى الحجر الصحي عند وصوله إلى   •

ا عند الدخول إلى والية والية نيويورك. ومع ذلك ، يجب على المسافر ملء نموذج المسافر الخاص بن

 .ام من وصوله إلى نيويوركأي  ٤بعد  COVID نيويورك ، وإجراء اختبار تشخيص

التي جاء منها المسافر ، لضمان استمرار تعقب  واليةيجب على إدارة الصحة المحلية إجراء اتصال مع ال •

  لمسافر عند وصولهم إلىالمخالطين هناك أيًضا. يجب على جميع المسافرين االستمرار في ملء نموذج ا

 . والية نيويورك 

من خارج الوالية ، تحمل  هاتتطلب إرشادات السفر من جميع سكان نيويورك ، وكذلك أولئك الذين يزورون •

 . المسؤولية الشخصية عن االمتثال لما فيه المصلحة الفضلى للصحة والسالمة العامة
 

بالحجر الصحي وفقًا  ما فرد   رير عن عدم التزاملتقديم تق . ١-٨٨٨-٤٦٣-٥٦٠٣الستفسارات العامة اتصل بالخط الساخن:  ل

 .. يمكن لألفراد أيًضا االتصال بقسم الصحة المحلي١- ٣٣٨-٩٨٧-٠٧٤٠:   إلرشادات السفر ، اتصل بالرقم

Arabic 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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