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 ،إدارة مدارس بوسطن العامة التعلیمیةمجتمع إلى السادة/ 
 

تنامى إلى  ربما) ھي الحفاظ على سالمة طالبنا وموظفینا في مدارسنا. BPS(التعلیمیة مدارس بوسطن العامة إلدارة إن األولویة القصوى 
وسطن ال بالفیروس لمدینة تھدید ولكن مستوى  ؛الفیروس في االنتشاریستمر فیروس كورونا، لألسف مسامعكم ما تنقلھ األنباء حول تطورات 

كثب  الموقف عن؛ حیث تراقب اإلدارة التعلیمیة نستعد ألي تطوراتننا أإال مخاطر في بوسطن، مستوى الالرغم من انخفاض وبا. یزال منخفضً 
 ).BPHCبوسطن (بمدینة في لجنة الصحة العامة المدینة ا في نمع شركائ وتتواصل باستمرار

 
لصحة التي تھدف إلى الحفاظ على او، التي ذكرناھا في الخطابین السابقین حول أمراض الشتاء، بالنصائحنود تنبیھ وتذكیر األسر والموظفین 

 :ي األخرىوالوقایة من اإلنفلونزا وأمراض الجھاز التنفس
 ثانیة على األقل. 20اغسل یدیك كثیًرا بالماء والصابون لمدة  •
 إذا تعذر علیك الحصول على ماء وصابون، استخدم مطھرات الید التي تحتوي على مادة الكحول. •
 تجنب مالمسة عینیك أو أنفك أو فمك إذا كانت یدیك غیر مغسولتین. •
 تجنب التواصل عن قرب مع أشخاص مرضى. •

 
 مساعدة اآلخرین عن طریق: ممن أعراض مشابھة للبرد، یمكنك ونتعان مإذا كنت
 البقاء في المنزل أثناء فترة المرض. •
 تجنب التواصل عن قرب مع اآلخرین. •
 تغطیة الفم واألنف بمندیل (أو بالید) أثناء السعال أو العطس، ثم إلقاء المندیل في القمامة وغسل الیدین. •
 تنظیف األغراض واألسطح وتعقیمھا. •

 
ممرضات لاتستمر ولجمیع المباني المدرسیة.  ةوعمیق ةتنظیف شاملعملیة خالل عطلة فبرایر لدى اإلدارة التعلیمیة الحراسة فریق موظفو أجرى 

تحدید ما إذا كانت ھناك حاجة إلى في  )BPHCلجنة (التعاون مع في  اإلدارة التعلیمیةبالخدمات الصحیة الممرضات التابعة لقسم وبالمدارس 
 .م ال، أالزكامنفلونزا أو التي تعاني من عدد كبیر من الطالب المصابین بأمراض الشتاء مثل اإل ،تنظیف مستھدف للمدارسالقیام بعملیة 

 
): BPHCلالطالع على أحدث المعلومات وأكثرھا موثوقیة حول فیروس كورونا، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني للجنة (

www.bphc.org.  باإلدارة التعلیمیة عبر الرقم الخدمات الصحیة إذا كانت لدیكم أسئلة أو احتجتم إلى المساعدة، یمكنكم التواصل مع قسم
باإلدارة التعلیمیة: الخدمات الصحیة روني لقسم مزید من النصائح والموارد، یُرجى زیارة الموقع اإللكت. لالطالع على 617-635-6788التالي: 

bostonpublicschools.org/healthservices. 
 

 ).BPHCوسنواصل إخطاركم بأحدث التوصیات والتوجیھات من لجنة (
 

 شكًرا لكم

 
 د. بریندا كاسیلیوس

 مدیرة اإلدارة التعلیمیة
 

 


