
 

 2020فبراير 2

 م: يالكر IUSDإلى مجتمع 

أبلغتكم يوم األحد الماضي عن انتشار اإللتهاب الرئوي في الصين، والناجمة عن مرض فيروس الكورونا 
مراقبة هذا الموقف والعمل عن قرب  IUSD، تواصل من الواجبالجديد والمخاوف قد تثيرها في مجتمعنا. 

(. فيما يلي بعض اإلرشادات OCHCAمع وكاالت الخبراء مثل وكالة مقاطعة أورانج للرعاية الصحية )
عن وزارة  طوارئ الصحية العامة الصادراستجابةً إلعالن ال OCHCAللمدارس من الُمنقّحة الصحية 

 .2020يناير  31وم الجمعة الموافق الصحة والخدمات اإلنسانية في الواليات المتحدة ي

 تحديث اإلرشادات الفدرالية

صباًحا بتوقيت  11فبراير( في الساعة  2 -ذي دخل حيز التنفيذ اليوم )األحدالوكجزء من إعالن الطوارئ ، 
المحيط الهادي، سيواجه األمريكيون العائدون إلى الواليات المتحدة ، والذين كانوا في مقاطعة هوبي 

يوًما ، الحجر الصحي اإللزامي وسيتم مراقبته من قبل مسؤولي الصحة العامة.  14في غضون  الصينية
وسيواجه األمريكيون العائدون إلى الواليات المتحدة من أجزاء أخرى من الصين الفحص المعزز والحجر 

 يوًما لضمان عدم تعرضهم لخطر صحي. 14الصحي لمدة تصل إلى 

 س في مقاطعة أورانجثة للمدارحد  اإلرشادات الم  

التوجيهية الفيدرالية الجديدة ، سوف يستبعد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الطالب  رشاداتإستجابة لإل
يوًما من تاريخ تعرضهم األخير وسيتواصل مع المناطق  14الخاضعين للحجر اإللزامي من المدرسة لمدة 

عالية خارج بقاء الطالب المعرضين لمخاطرمان التعليمية والكليات والجامعات في مقاطعة أورانج لض
 . ويجب إعفاء الطالب تحت الحجر الصحي التطوعي من المدرسة خالل هذه الفترة.المدرسة للفترة المحددة

إرشادات وكاالت الخبراء ونتوقع من مجتمعنا القيام بذلك أيضاً.  IUSDلدعم الصحة العامة، تتبع   
صحة وسالمة أولئك الذين يحضرون ويعملون  ضمان على المجتمعالشامل في سيساعد هذا الجهد 

 ويزورون حرمنا المدرسي.

( ، ال يوجد في الوقت الحالي OCHCAوجب المالحظة إلى أنه وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )
سوى حالة واحدة مؤكدة من فيروس الكورونا في مقاطعة أورانج )رجل في الخمسينيات من العمر معزول 

 . ال يزال الخطر على الجمهور في مقاطعة أورانج وجميع أنحاء الواليات المتحدة منخفًضا.وفي حالة جيدة(



 تحت الحجر اإللزامي والحجر الذاتي IUSDإرشادات للطالب 

مع سرية يرجى العلم أن المنطقة ملتزمة بالحفاظ على خصوصية طالبنا. ستعمل مدارسنا بحساسية و
 الذاتي.الطالب واألسر الخاضعة للحجر اإللزامي أو 

 الحجرالصحي اإللزامي

  سوف يقوم مكتبOCHCA  بإخطارIUSD  ، بأي طالب يخضعون للحجر الصحي اإللزامي
والذين تم استبعادهم من الذهاب إلى المدرسة بسبب السفر حديثًا إلى مقاطعة هوبى الصينية في 

 يوًما. 14غضون 

  بمجرد أن تتلقىIUSD  ستتواصل مدرسيلعودة إلى الحرم الباهؤالء األفراد ل السماحإخطاًرا يتم ،
 المدارس مع األسر المتضررة التخاذ الترتيبات الالزمة.

 .ستعمل المدارس مع الطالب لدعم التعلم المستمر في المنزل 

 ر.وعذغياب معلى أنه   بسبب المرض سيتم تأشيرالغياب 

 الذاتيالحجرالصحي 

   يُطلب من الطالب الذين عادوا مؤخًرا من أجزاء أخرى من الصين وضع الحجر الصحي وتزويد
 المدارس بالوثائق و / أو مذكرة الطبيب.

  .ستعمل المدارس مع الطالب لدعم التعلم المستمر في المنزل 

 .سيتم تأشير الغياب بسبب المرض على أنه غياب معذور 

أن عدم حضورالمدرسة ، ألي سبب من األسباب ، يمكن أن تسبب القلق والتوتر لعائالتنا  IUSDتدرك 
وطالبنا. سوف نتعاون مع أسرنا من خالل هذه العملية. ومع ذلك ، للحفاظ على بيئة صحية وآمنة لجميع 

 ، وقد وضعت هذه اإلرشادات للتطبيق.الطالب واألسر

مور أو مقدمي الرعاية أو غيرهم ممن قد يكونون تحت الحجر باإلضافة إلى ذلك ، نطلب من أولياء األ
 اإللزامي أو العزل الذاتي البقاء خارج الحرم المدرسي أيًضا.

 األقنعة  

في هذا الوقت ، يقول مسؤولو الصحة العامة أنه ليست هناك حاجة الرتداء قناع الوجه في الواليات 
، إذا  IUSDالب بارتداء أقنعة الوجه في جميع مدارس المتحدة. ومع ذلك ، كإجراء وقائي ، يُسمح للط

الصحية  IUSD)المرضى( اتباع إرشادات   IUSDرغبت في ذلك. يرجى مالحظة أنه يتعين على طالب 
 ويجب عدم إرسالهم مرضى في المدرسة ، حتى لو كانوا يرتدون قناًعا.

 موارد ومعلومات إضافية

 IUSDلمنع انتشار فيروس الكورونا ، وإرشادات  الجيدةللحصول على معلومات حول العادات الصحية 
 اضغط هنا.،  OCHCAو  IUSDالصحية واألسئلة الشائعة من قبل 

https://iusd.org/article/message-supt-walker-coronavirus-update-and-new-guidelines
https://iusd.org/article/message-supt-walker-coronavirus-update-and-new-guidelines


في مراقبة هذا الموضوع عن قرب ، والذي هو في تطور مستمر حيث الدول  IUSDسيستمر موظفوا 
 فيروس كورونا. من المعلومات عن  تكتشف المزيدوالهيئات الصحية المتخصصة  

وكالة مقاطعة أورانج للرعاية الصحية التحديثات والمعلومات والموارد من مكتب بتوفير المقاطعة ستقوم 
(OCHCA أو )إلى مجتمعنا خرىاألوكاالت ال . 

 .عم، معاً سنحافظ على صحة وسالمة المجتشكراً لكم مقدماً على مشاركتكم

Sincerely, 

 

Terry L. Walker 
Superintendent of Schools 
Irvine Unified School District 

 


