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2020فوریه//2  

،IUSD جامعه گرامی 

بوجود آمده و نگرانی هایی که این در چین که توسط کروناویروس جدید  ذات الریهدر مورد شیوع یک  یکشنبه گذشته، من
و  تیوضع نیهمچنان به نظارت بر ا IUSD، مانتعهد طبقموضوع می تواند در جامعه ایجاد کند، با شما صحبت کردم.  

ادامه می دهد.  در  (OCHCA) یاورنج کانت یبهداشت یمانند آژانس مراقبت ها خبره یبا آژانس ها کینزد یهمکار
در عکس العمل به اعالم وضعیت اظطراری عمومی در  OCHCA طرفاز اصالح شدهاینجا دستورالعملهای بهداشتی 

 را خواهید یافت. آمریکاوزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده توسط  2020ژانویه،  31تاریخ جمعه 

 دستورالعمل های فدرال به روز شده

 بامداد به وقت استاندارد پسفیک 11ساعت فوریه(  2یکشنبه ،المیه وضعیت اظطراری، که امروز )بخشی از اعبنا بر

یک  روز با 14، مسافرین آمریکایی که از ایالت هوبی چین به ایاالت متحده آمریکا بازمی گردند، به مدت شد صادر

قرنطینه اجباری مواجه شده و توسط مقامات بهداشت عمومی تحت نظر قرار خواهند گرفت.  آمریکایی هایی که از دیگر 

روز برای اطمینان از عدم بروز عالئم بیماری و اطمینان  14مناطق چین بازمی گردند با غربالگری دقیق مواجه شده و تا 

 د.خود را قرنطینه خواهند کر ،از سالمتی شان

 مدارس اورنج کانتی  به روز شدهالعمل های رستود

مبتال یا دانش آموزان  (OCHCAهای بهداشتی و درمانی اورنج کانتی ) آژانس مراقبتپیرو دستورالعملهای جدید فدرال، 

یا  جهت اطمینان از اینکه دانش آموزان مبتالکرده و  مدرسه محروم تحت قرنطینه اجباری از زرو 14را به مدت مشکوک 

با مناطق آموزش و پرورش اورنج کانتی، کالج ها و زمان تعیین شده در مدرسه حضور نداشته باشند،  با ریسک باال درمدت

 دوره از مدرسه معاف شوند. نیدر ا ستیبا می نهیقرنط-تحت خودداوطلب دانش آموزان در تماس خواهد بود.  دانشگاه ها 

 میانتظار داراز جامعه نیز  و دنک یخبره را دنبال م یآژانس هادستورالعمل های  IUSD، یاز سالمت عمومحفاظت  یبرا

 یمیا در آنها کار کرده مدارس بازدید  از که افرادی تیسالمت و امن حفظ به جمعیتالش  نیا . پیرو همین روند باشند که

 د.کن یمکمک ، کنند 

 

 اش زندگی ه)مردی که درپنجاهمین ده مورد فقط یک، در حال حاضر، OCHCAباید گفته شود که بر اساس گزارش 

.  خطر/ریسک است از کروناویروس در اورنج کانتی تایید شده می باشد، در قرنطینه بوده و در شرایط خوبی است(

 سالمت عمومی مردم در اورنج کانتی و ایاالت متحده کم می باشد.

 

 قرنطینه-خود دستورالعمل ها برای دانش آموزان تحت قرنطینه اجباری و

 

لطفا آگاه باشید که منطقه آموزش و پرورش مسئول حفاظت حریم خصوصی دانش آموزان می باشد.  مدارس ما با دانش 

 با حساسیت و محرمانه همکاری خواهد کرد. قرنطینه-اجباری یا خود وزان و خانواده های تحت قرنطینهآم

 

 قرنطینه اجباری
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 اورنج کانتی آژانس مراقبتهای بهداشتی و درمانی، IUSD قرنطینه اجباری هر دانش آموزی که  را در جریان

 .اعمال می شود، می گذارد روز 14بدلیل مسافرت اخیر به ایالت هوبی چین به مدت 

  زمانیکهIUSD  ابالغیه بازگشت افراد قرنطینه شده به مدارس را دریافت کند، مدارس برای فراهم کردن شرایط

 بازگشت دانش آموز با خانواده های آسیب دیده ارتباط برقرار خواهد نمود.

  در خانه همکاری خواهند نمود. برای پشتیبانی از ادامه یادگیریمدارس با دانش آموز 

 هند شد.غیبتهای مربوطه لحاظ نخوا 

 قرنطینه-خود

  برای از دانش آموزانی که از دیگر مناطق چین بازگشته اند در خواست می شود که خود را قرنطینه کنند و

 .به مدراس مدارک و/یا تاییدیه پزشک ارائه دهندبازگشت 

  در خانه همکاری خواهند نمود. برای پشتیبانی از ادامه یادگیریمدارس با دانش آموز 

 وطه لحاظ نخواهند شد.غیبتهای مرب 

IUSD خانواده ها و  اضطرابو  یباعث نگران می تواند ،یلیبه هر دل،از دست رفته ی مدرسه مدت زمان داند که  یم

سالم  طیمح کیحفظ  یبرااین دستور العملها   کرد. میخواه یبا خانواده ها همکار ندیفرآ نیدر طول اما  دانش آموزان شود. 

 می شوند. لاهمه دانش آموزان و خانواده ها، اعم یبرا منیو ا

باشند، می  نهیقرنط-خود ای یاجبارقرنطینه افراد که ممکن است تحت  ریسا ایمراقبان  ،نیاز والد IUSD، نیعالوه بر ا

 بمانند. از محوطه مدارس دورتا  تقاضا دارد

 ماسک

ت متحده آمریکا نیست.  با این ماسک صورت در ایاال در حال حاضر، به گفته مقامات بهداشت عمومی نیازی به پوشیدن

 ستفاده کنند.  لطفا توجه نمایید:احتیاط، دانش آموزان در مدارس در صورت تمایل مجاز هستند که از ماسک ا وجود، جهت

را دنبال کنند و نباید به مدرسه بیایند، حتی اگر ماسک  IUSDدانش آموزانی که بیمار هستند باید دستورالعملهای سالمت 

 بپوشند.

 منابع و آگاهیهای بیشتر

 یبهداشت ی، دستورالعمل هاکروناویروس وعیاز ش یریجلوگ یدر مورد عادات سالم برا آگاهی های بیشترکسب  جهت
IUSD  متداول از  پرسشهایوIUSD  وOCHCAبر روی این لینک کلیک نمایید ،. click here  

به ، شتی خبره در مورد کروناویروسکشورها و آژانس های بهداهمزمان با کسب اطالعات بیشتر توسط  IUSDکارکنان 

آنها را  ،گرید یآژانس ها ای OCHCA به روز از اطالعات و منابع دریافت می دهند و باادامه  تیوضع نیا قینظارت دق

 .ندده یقرار م نجامعه ما اریدر اخت

 پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.  با هم می توانیم جامعه خود را سالم و ایمن نگهداریم.

 

Terry L. Walker 
Superintendent of Schools سرپرست مدارس 
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