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 العامة، بوسطن مدارس طالب أسر  السادة
 

 شديد بامتنان أشعر  أزال ال. الماضي األسبوع عطلة خالل الشكر  وتقديم التفكير، فرصة جميعًا  لكم أتيحت قد  تكون أن آمل
 .بأكمله العامة  بوسطن مدارس مجتمع إلى النضمامي

 
 لوجه وجًها  التعلم إلى العودة

 
 اإلضافية  المدرسية البنايات  إلى اإلضافيين الطالب إلعادة خطة وضع  على نعمل نحن الماضي، األسبوع تحديث في ذكرت كما
 العامة للصحة بوسطن لجنة  وقيادة والمعلمين المدرسة قيادات مع  الماضي األسبوع اللقاءات واصلنا . ممكن وقت  أقرب في بدًءا

(BPHC)،  ًالزمني الجدول على األخيرة اللمسات لوضع  العامة؛ بوسطن لمدارس المركزي المكتب في العاملين عن فضال 
 .لوجه وجًها التعلم إلى الطالب  من التالية  المجموعة إلعادة

 
 المجموعة إلعادة  نخطط الخاصة، االحتياجات لذوي التعليم على تركز  التي مدارسنا إلى أسابيع  ثالثة  منذ الطالب عودة بعد

 .األول كانون/ديسمبر 14 االثنين، يوم الطالب من التالية
 

 نحن. لوجه وجًها للتعلم  القصوى األولوية منحهم تقرر  والذين المعقدة، اللغوية  واالحتياجات اإلعاقات ذوي الطالب هذا سيتضمن 
 .التالية الخطوات لتوضيح المدرسة قيادات مع  بالتعاون األسر  هذه مع مباشر  بشكل نتواصل

 
 Henderson لمدرسة اإلضافيون الطالب ذلك  في بما) مدرسة 28 عبر طالب 1700 من يقرب ما  المجموعة ذه ه تتضمن  

School  كل قدرة وعلى ألطفالها، المختلط التعلم اختارت التي األسر  على الخطط هذه تقوم(. أسابيع ثالثة منذ أبوابها فتحت التي 
 البنايات إلى  بذاتها قائمة هواء تنقية أجهزة إضافة على سنعمل. لوجه وجًها التعلم إلى  والعاملين الطالب بعودة  الترحيب على بناية

 .أدناه الموضح النحو على الهواء، تدفق  لتعزيز  وذلك الهواء، وتكييف والتهوية  التدفئة أنظمة  فيها توجد ال التي المدرسية
 

 :الطالب هؤالء  إليها سيعود  التي المدارس ومن 
 

1. Blackstone Innovation School 

2. Boston Community Leadership Academy 

3. Boston Green Academy 

4. Boston International Newcomers Academy 

5. Brighton High School 

6. Charlestown High School 

7. Community Academy of Science and Health 

8. Condon K-8 School 

9. Curley K-8 School 

10. East Boston High School 

11. Eliot K-8 Innovation School 

12. The English High School 
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13. Excel High School 

14. Frederick Pilot Middle School 

15. Haley Pilot School 

16. Harvard/Kent Elementary 

17. Hennigan K-8 School 

18. Jackson/Mann K-8 School 

19. Kilmer K-8 School 

20. King K-8 School 

21. Lee K-8 School 

22. Madison Park Technical Vocational High School 

23. Mario Umana Academy 

24. Mattahunt Elementary School 

25. Mildred Avenue K-8 School 

26. Ohrenberger School 

27. TechBoston Academy 6-12 

28. Tynan Elementary 

 
 لوجه وجًها  للتعلم التالية الخطوات

 
 في المدرسية البنايات جميع فتح إلعادة الزمني الجدول عن وسنعلن الطالب، من التالية  المجموعة إلعادة قائًما التخطيط يزال ال

 .2021 عام أوائل
 

 الهواء  واختبار  الهواء، تنقية وأجهزة الهواء، فالتر 
 

.Chan School of Public  T.H تقرير  من إرشادات اآلن ونستخدم. المدرسية بناياتنا  جاهزية على للحفاظ  نعمل كنا لقد
Health Schools for Health (.إلكتروني بريد وعنوان اسم تقديم  طريق عن التقرير  لتنزيل اضغط) لهارفارد التابع 

 
 ووفقًا . للتهوية الرئيسية التدابير  من  باعتباره( ACH) الساعة في  المثالي الهواء  تغير  لتقرير ا في الواردة اإلرشادات توضح
 انتشار  لمنع الالزم الهواء  تدفق  لنوع  كمؤشر  أكثر  أو  3 بمعدل الساعة في الهواء  تغير  المدرسية الفصول تشهد أن  ينبغي للتقرير،
 ترقية على نعمل المدرسية، البنايات داخل الساعة في للهواء  تغير  أقصى لتحقيق . الهواء طريق عن المستجد كورونا فيروس
 ال التي البنايات في الهواء تنقية  أجهزة وإضافة الهواء وتكييف  والتهوية التدفئة أنظمة  فيها توجد التي  بناياتنا في الفالتر 
 التعليم إدارة مع  شراكتنا خالل من هواء تنقية جهاز  5000 تركيب  نتوقع. الهواء وتكييف والتهوية، التدفئة، أنظمة بها توجد

 حداتو بشراء طلبًا  قدمنا وقد ،(Department of Elementary and Secondary Education) والثانوي  االبتدائي
 .مستودعنا في وحدة 400 اآلن لدينا. البائع من  إضافية

 
 اختبار  وستواصل حاليًا، الطالب فيها  يتعلم  التي  البنايات في الهواء جودة  الختبار  مستقالً  مقاوالً  العامة بوسطن مدارس وظفت
 لجنة  مع بالتعاون لدينا البيئية الخدمات فريق عبر  المختلط التعلم في وعاملون  طالب فيها  يتواجد التي البنايات جميع في الهواء
 .العامة للصحة بوسطن

 
 المستجد كورونا بفيروس خاصة تحديثات

 

https://schools.forhealth.org/ventilation-guide/
https://schools.forhealth.org/ventilation-guide/
https://schools.forhealth.org/ventilation-guide/
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8435
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ر  أن أود  هذا يعني. مدينتنا داخل المستجد كورونا فيروس انتشار  من للحد العامة الصحة إرشادات اتباع في باالستمرار  الجميع  أذك ِّ
. بالمرض الشعور  عند المنزل في البقاء ذلك  من واألهم اآلخرين، من آمنة  مسافة ىعل والحفاظ  اليدين، وغسل الكمامة، ارتداء
 .ماساتشوستس حاء أن جميع وفي بوسطن مدينة عبر  لالختبار  الخضوع لمواقع  التالية الروابط مراجعة يُرجى

 
 البنايات إلى العودة  منذ لدينا اإلصابات مجموع يجعل ما  الماضي؛ األسبوع حاالت تسع  عن العامة بوسطن مدارس أبلغت

 ال فإننا حاالت، أربع  من أكثر  فيها مدارس أي  وجود لعدم نظًرا أنه مالحظة يُرجى. حالة 48 األول تشرين/وبر أكت في المدرسية
 وجًها التعلم خدمة توفر  تزال ال مدرسية بنايات أربع لدينا بينما  أنه إلى  أيًضا اإلشارة تجدر . فقط اإلصابات مجموع  عن نبلغ نزال
 الذين الطالب مع  اليوم دروس لمشاركة لبناياتهم التقارير  يرفعون العاملين  من وغيرهم المعلمين من العديد يزال ال لوجه،

 .لوجه وجًها التعلم خدمة توفر  التي  بالبنايات بالضرورة ترتبط  ال  عنها اإلبالغ  تم إيجابية  حاالت أي فإن لذا بُعد؛ عن يتعلمون
 

 اإلنفلونزا  لقاحات
 

 فصل خالل( Massachusetts Department of Public Health) تسماساتشوس  في العامة  الصحة إدارة أعلنت
 لقاح لتلقي عشر  الثاني الصف إلى الروضة قبل ما  صف في الحاليين الطالب جميع  من للقاح جديدة متطلبات عن الصيف

 معكم يتواصلون المدرسة وقيادات المدرسة ممرضات من الكثير  أن أعرف. األول كانون /ديسمبر  31 قبل  سنويًا اإلنفلونزا
 لحماية مضى وقت أي  من أهمية  أكثر  أصبح العام هذا اإلنفلونزا لقاح على الحصول ألن هنا  التحديث هذا أدرج لكنني مباشرةً،
 .المستجد كورونا فيروس وباء حاالت تتلقى التي المحلية مستشفياتال على العبء  تقليل في والمساعدة اإلنفلونزا، من مجتمعاتنا

 
 من غيره  أو اإلنفلونزا لقاح بشأن مخاوف أو  أسئلة لديكم كانت إذا لمساعدتكم كامل  بدوام ممرضة / ممرض مدرسة كل في يوجد

 .الصحية القضايا 
 

 :العامة للصحة بوسطن لجنة في شركائنا من
 :بالكامل الصحي التأمين لتغطية أغلبها يخضع اإلنفلونزا، ضد التلقيح خيارات من متنوعة مجموعة تتوفر 
 تتطلب وال األولية، الرعاية مقدم من  اإلنفلونزا لقاح تكلفة الصحي التأمين خطط أغلب تغطي : األولية  الرعاية مقدم ●

 .التشاركي السداد

 نوصي الصيدليات، إلى بالنسبة. المريض على تكلفة أي دون اإلنفلونزا لقاح  الصيدليات من العديد  توفر : الصيدليات ●

 .منهم مطلوبة مستندات هناك كانت إذا وما اللقاح، توافر  من للتأكد  مسبقًا  بها باالتصال الناس

  على Mayor’s Health بخط االتصال في تتردد فال أمامك، عائقًا  يمثل التشاركي السداد كان  أو صحي، تأمين لديك  يكن لم إذا
 خط خالل من العامة، للصحة بوسطن لجنة ستقدم. 0710-847 )800( على  المجاني الرقم أو 534-5050 )617(
Mayor’s Health، كافية، تأمينية  تغطية إلى يفتقرون الذين أو  عليهم المؤمَّن غير  للبالغين المجانية اإلنفلونزا لقاحات قسائم 

 .Walgreens صيدليات من صيدلية  أي في استبدالها يمكن والتي
   

 .جيدة  وبصحة سالمين وأحباؤكم أنتم تكونوا  أن أتمنى. بيننا فيما والتعاون الشراكة استمرار  على لكم شكًرا
 

 تحياتي،

 
 Brenda Cassellius ةالدكتور 
 المشرف 

 

 

 

https://www.boston.gov/departments/public-health-commission/covid-19-testing-sites
https://memamaps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eba3f0395451430b9f631cb095febf13
https://www.mass.gov/info-details/school-immunizations
https://www.bphc.org/whatwedo/infectious-diseases/flu-information-center/Pages/Flu-Information-Center.aspx
https://www.bphc.org/whatwedo/infectious-diseases/flu-information-center/Pages/Flu-Information-Center.aspx

