مجتمع  IUSDالكريم،
تواصل  IUSDمراقبة الحالة المتعلقة بالفيروس الجديد لعام  2019المعروف بـ( )COVID-19عن
كثب أثناء العمل مع الوكاالت الشريكة ذات خبرة ،للتأكد من تزويد مجتمعنا بمعلومات طبية دقيقة وفي
الوقت المناسب .كما تعلم  ،في  25فبراير ،أدلت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ()CDC
ببيانات خالل مؤتمر صحفي أشار إلى حدوث تغيير في اإلنطباع عن المراسالت السابقة من خالل مطالبة
األفراد والمجتمعات والحكومات والشركات والمدارس باإلستعداد إذا شهدت الواليات المتحدة زيادة في
حاالت  .COVID-19ردا على ذلك  ،أعلنت مقاطعة أورانج حالة الطوارئ  COVID-19بعد ظهر
أمس .صرح مسؤولو المقاطعة أنه على الرغم من عدم وجود حاالت فيروس الكورونا حاليا في مقاطعة
أورانج  ،فإن هدفهم هو ضمان توفر الموارد وتهيئ جميع المقيمين والزائرين في مقاطعة أورانج.
إرشادات الصحة تبقى كما هي
على الرغم من أن هذه التطورات الجديدة قد تسبب قلقا للبعض في مجتمعنا  ،فقد أبلغت وكالة مقاطعة
أورانج للرعاية الصحية ( )OCHCAمناطق مدارس مقاطعة أورانج بأن اإلرشادات التالية ،المنشورة في
رسالتي بتاريخ  2فبراير ،لم تتغير.





سيواجه المسافرون إلى الواليات المتحدة ،والذين كانوا في مقاطعة هوبى الصينية في خالل 14
يوما ،الحجر الصحي اإللزامي وسيتم مراقبته من قبل مسؤولي الصحة العامة.
سيواجه المسافرون إلى الواليات المتحدة القادمين من أرض الصين الرئيسية ،الفحص المعزز
والحجر الصحي لمدة تصل إلى  14يوما للتأكد من أنهم ال يشكلون خطرا على الصحة.
سوف يستبعد وكالة ( )OCHCAالطالب الخاضعين للحجر الصحي اإللزامي من المدرسة لمدة
 14يوما من تعرضهم األخير وسيتواصل مع المناطق التعليمية والكليات والجامعات في مقاطعة
أورانج لضمان بقاء الطالب المعرضين لمخاطر عالية خارج المدرسة خالل الفترة المحددة.
يجب إعفاء الطالب تحت الحجر الصحي التطوعي من المدرسة خالل هذه الفترة.

لقراءة الرسالة الكاملة والتي أرسلتها إلى األهالي في  2فبراير ،اضغط هنا.
السفر في عطلة الربيع
للتذكير  ،إذا سافرت العائلة إلى أرض الصين الرئيسية أو مقاطعة هوبى خالل عطلة الربيع القادمة ،
فسوف تخضع للمبادئ التوجيهية المذكورة أعاله وأي إرشادات جديدة قد يتم تنفيذها .للحصول على قائمة

للدول التي بها إرشادات سفر  ، COVID-19الرجاء زيارة موقع  .travel.state.govو نطلب منك ،
إذا سافرت إلى أي بلد متأثر ،اتباع جميع اإلرشادات ذات الصلة لدعم صحة وسالمة مجتمعنا.
الطالب الملتحقين حديثا
تقدم مدارس  IUSDإرشادات ألسر الطالب المسجلين في المقاطعة والتي تتوفر باللغات العربية والفارسية
واليابانية و الكورية و والماندرين و اإلسبانية ،ويمكن اإلطالع عليها من خالل الضغط هنا.
وفقا إلعالن الصحة والخدمات اإلنسانية الصادرة في  31كانون الثاني (يناير)  ،يقوم المسؤولون
الفيدراليون ومسؤولو الوالية بفحص المسافرين الذين يدخلون إلى الواليات المتحدة من مرافئ الدخول .ال
تستطيع  IUSDوال تملك القدرة على مراقبة سفر طالبنا وعائالتهم .إذا علمنا أن الطالب المسجلين في
منطقتنا قد سافروا من المناطق المتأثرة  ،فإننا نوفر للعائالت باإلرشادات المزودة من وكاالت الصحة
المتخصصة ،ويعملون بسرية وتعاطف لدعم طالبنا.
ومع ذلك -وفقا لقانون الوالية -ال يمكن لـ  IUSDطلب إستمارة الهوية المتعلقة بوضع الهجرة .وهذا يشمل
طلب جوازات سفر والتحقق من حالة السفر.
لدعم الصحة العامة  ،يتبع  IUSDإرشادات وكاالت الخبراء  ،كما هو موضح أعاله  ،ونتوقع من مجتمعنا
القيام بذلك أيضا .سيساعد هذا الجهد المجتمعي على ضمان صحة وسالمة أولئك الذين يحضرون ويعملون
ويزورون حرمنا المدرسي.
إستعداد IUSD
على مدار السنوات الخمس الماضية  ،استثمر  IUSDما يقرب من  14مليون دوالر في سالمة وأمن
حرمنا المدرسي والمقاطعة  ،بما في ذلك االستعداد للطوارئ والتخطيط اإلداري .كجزء من هذا االلتزام
بالسالمة  ،فإن  IUSDفي مرحلة تقييم تخطيط مستمر التي بدأ في عام  ، 2019بحيث في حالة حدوث
زلزال وحريق وحالة طوارئ طبية واسعة النطاق وغيرها من الكوارث الطبيعية أو من صنع اإلنسان ،ان
تكون قادرة على مواصلة التعليمات والحفاظ على أشغال مدرستنا.
تتجه جهود التخطيط لدينا نحو مجموعة واسعة من الخيارات لخدمة الطالب بأمان والتي يمكن أن تشمل
التعليم المندمج و  /أو عبر اإلنترنت في حالة الطوارئ .سوف يستمر  IUSDفي تطوير الخطط  ،كجزء
من جهود التأهب المعتادة لدينا  ،وسيقوم موظفونا باإلنتباه إلى أي تطورات جديدة تتعلق بـ .COVID-19
لمعرفة المزيد حول موارد واستثمارات أمان  ، IUSDتفضل بزيارة iusd.org/safety
ما يمكن للوالدين والطالب القيام به
تقوم  IUSDوتستمر بالتواصل مع طالبنا وعائالتنا حول أهمية:
 اتباع جميع إرشادات خبراء وكالة الرعاية الصحية وإرشادات الصحة  IUSDللطالب.
 إبقاء األطفال في المنزل عندما يكونون مرضى.
 غط فمك وأنفك بمنديل أو أسعل في كوعك  /ذراعك العلوي وقم بتعليم هذه العادات ألطفالك.

 غسل اليدين المتكرر
. يمكن العثور على مزيد من العادات الصحية من خالل الضغط هنا
تحديثات وإخطارات
،  نظرا ألن لدينا تحديثات. تلتزم المنطقة بإبقاء مجتمعنا على علم،  في رسالتي السابقة، كما أبلغت
.سنواصل تقديم هذه المعلومات إلى مجتمعنا في الوقت المناسب
. يمكننا دعم صحة ورفاهية طالبنا،  من خالل شراكتنا المستمرة.شكرا لدعمكم ومشاركتكم

Sincerely,

Terry L. Walker
Superintendent of Schools
Irvine Unified School District
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