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 إلى السادة/ مجتمع إدارة مدارس بوسطن العامة التعلمية،
 

في ضوء األخبار واألنباء المتجددة حول فيروس كورونا، نود إخطاركم بأننا نتعامل مع هذا الموقف بجدية شديدة، وأننا نتخذ 
الخطوات والتدابير االحترازية الضرورية للحفاظ إجراءات صارمة اآلن للحد من انتشار الفيروس. إن أولويتنا القصوى هي اتخاذ 

على أمن مدينتنا وقوتنا العاملة ومجتمعنا. نحن نتفهم حالة الغموض وعدم اليقين الموجودة في مجتمعنا، بينما نواجه أزمة صحة  
ية، أننا ملتزمان ببذل كل ما في عامة عالمية تشهد تطوًرا سريًعا؛ ولكننا نود إخطاركم، بصفتنا عمدة المدينة ومديرة اإلدارة التعليم

 وسعنا للحفاظ على سالمتكم وتزويدكم بأحدث المعلومات.

 

لجميع السيناريوهات استعداًدا في جميع أنحاء المدينة كبيرة وواسعة النطاق والسالمة لدينا خطوات العامة يتخذ مسؤولو الصحة 
وتشهد عمليات ، الماضييناير شهر استجابة آمنة وفعالة في ديم تقلاالستعداد . بدأت جهود كورونافيروس المحتملة المتعلقة ب

 حسب الحاجة.متواصلة تعديل وتصعيد 
 

مدينة لكنها ضرورية للحفاظ على صحة وسالمة سكان و ، مزعجةتفهم أن بعض اإلجراءات التي نتخذها قد تكون نرجو منكم 
الواقعة في حي نورث إيند إغالًقا  8-رسية الثالثة لمدرسة إليوت كيهالمواقع المدبوسطن. اتخذنا في اآلونة األخيرة قراًرا بإغالق 

في المدرسة. إن قرار إغالق مدرسة ليس كورونا لدى شخص ليس طالًبا  إيجابية مفترضة لفيروس  إصابة  نظًرا لحالة  مؤقًتا؛ وذلك  
ضاء هيئة التدريس والموظفين والمجتمع األكبر. على الطالب وأعالهائل لقرار مثل هذا  ألننا ندرك التأثير  باستخفاف،  قراًرا نتخذه  

مارس  19الموافق يوم الخميس في الثالثة لمدرسة إليوت المواقع المدرسية إلعادة فتح جميع  الحالي نخطط في الوقتنحن 
ة، وستواصل ممرضات الصحة العامة يحافالت المدرس المباني و بإجراء عملية تنظيف شاملة لل خالل هذا الوقتوسنقوم . 2020
إذا لزم لهم الرعاية وتقديم األشخاص وفحص ، الشخصجميع جهات االتصال القريبة المعروفة لهذا الخطر بينما يتتبعن تقييم 

 األمر.
 
م بإخطار نقو حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فس وجود بسبب ما إلى اتخاذ قرار بإغالق مدرسة كنا بحاجة إذا بأننا رجى العلم ي  

 على الفور.لهذه المدرسة المجتمع المدرسي 
 

معرفة احتواء انتشار الفيروس، ولهذا السبب نطلب من جميع السكان منصب على في الوقت الحالي وجهودنا تركيزنا ما زال 
 ماقية التي يمكنكعلى قائمة الخطوات االستبلالطالع . همومجتمعوأسرهم  سالمة أنفسهمكيفية الحفاظ على المتعلقة بالحقائق 

 .boston.gov/coronavirusالرابط التالي:  رجى زيارةاتخاذها، ي  
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من  اتخاذ خطوات وقائية اآلنونأمل أن يمكننا بوسطن وصحتهم. مدينة الحفاظ على سالمة سكان هي أولويتنا األولى ما زالت 
بإخطاركم بأحدث باستمرار  وسنقومبوسطن. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب مدينة في فيروس كورونا من آثار التخفيف 

 بينما نواصل معرفة المزيد.المعلومات 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

 

 يمية السيد/ مارتي والش، عمدة المدينة؛ ود. بريندا كاسيليوس، مديرة اإلدارة التعل
 

 


