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 إلى السادة/ مجتمع إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية،
 

(، جنًبا إلى جنب مع مسؤولي المدينة ومسؤولي الصحة، مراقبة ومتابعة BPSتواصل إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية )
المتوفرة  المعلومات التالية هي أفضل المعلومات والتوصيات األزمة الصحية المتصاعدة المرتبطة بفيروس كورونا عن كثب. 

ليل من المدارس والجامعات في جميع عدد قتم إيقاف الدراسة في مع استمرار انتشار فيروس كورونا،  لدينا اعتبارا من اليوم.
هل ستقوم إدارة تتساءل تبدأ األسر أن الطبيعي من و أنحاء البالد، بما في ذلك في والية ماساتشوستس، ليوم واحد أو أكثر. 

 مدارس أو جميعها قريًبا.البعض التعليمية بإيقاف الدراسة في مدارس بوسطن العامة 

 

(، ولجنة CDCاألمراض )يشمل مركز مكافحة ، بما من األطباءخبراء نا اليوم؛ ال يوصي البناًء على المعلومات المتوفرة لدي
( بإغالق المدارس في MDPHماساتشوستس )بوالية (، وإدارة الصحة العامة BPHCبوسطن )بمدينة لصحة العامة ا

كيفية حماية الجمهور من المخاوف هو األكثر معرفة ودراية باألطباء ومسؤولو الصحة العامة بوسطن في الوقت الحالي. 
لمعرفة أحدث المعلومات والتدابير الوقائية الخاصة بكيفية   وسنواصل االعتماد على مشورتهم وتوجيهاتهم. ،المتعلقة بالصحة

( أو هذا الرابط: bphc.org، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني )صحة جيدةالبقاء ب
(bostonpublicschools.org/coronavirus.) 

 

الرغم من توصيات خبراء بالحذر الشديد، إبقاء أطفالهم في المنزل بدافع قد يختارون، أولياء األمور نحن نتفهم أن بعض 
من ولي األمر/ إرسال خطاب أو رسالة إلكترونية يجب  عدم إرسال طفلهم إلى المدرسة،ولياء األمور أالصحة العامة. إذا قرر 

 .عند التغيب، حتى يمكن إدراج أيام التغيب ضمن حاالت التغيب المعذور  الوصي إلى المدرسة

 

هناك عملية تنظيف متواصل ومتزايد  . إجراءات إضافية لضمان نظافة مبانينا وحافالتنااإلدارة التعليمية  تتخذإضافة إلى ذلك، 
فريق وهناك ، لتوفير أعلى مستويات الكفاءة والجودةإعداد الطعام في عملية اتخاذ احتياطات إضافية وجاري مدارسنا، في 

الحمامات ومتابعة الحفاظ على سالمة األطفال. كما طلبت من مديري المدارس مراقبة مهمته هي متخصص من البالغين 
كمية الصابون في أجهزة توزيع  صابون. إذا كانتكمية مناسبة من الوجود ، لضمان على األقليوًما ثالث مرات بأنفسهم 

أحد مكسورة، يجب على المعلمين وموظفي المدرسة والطالب إخطار الوصي كانت األجهزة نفسها الصابون منخفضة أو 
 .بذلك أو أحد أعضاء طاقم المدرسةالحراس 

 

، لطالب واألسر صالح افضل ليحقق األللقيام بما مسؤولي المدينة ومسؤولي الصحة لعمل جنًبا إلى جنب مع اسنواصل 
 .حصولنا عليهابمجرد تزويدكم بأحدث المعلومات وسنواصل 

 

https://bphc.org/Pages/default.aspx
http://www.bostonpublicschools.org/coronavirus
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وعافية هي صحة إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية في القصوى واألولى أولويتنا إن : نحن نؤكد لكم بأشد العبارات
الوضع عن كثب مع خبراء الصحة العامة ومتابعة نواصل مراقبة  بينما تركيزناستكون هذه النقطة هي محور . وأسرناالبنا ط

 الصحة العامة.المرتبطة ب ةالمستمر ه المشكلة هذفاعلية للتعامل مع وتحديد الطريقة األكثر  ،لدينا
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 
 بريندا كاسيليوسد. 

  مديرة اإلدارة التعليمية


