إلى مجتمع إرفاين الكريم:
تواصل المنطقة التعليمية ) Irvine Unified School District (IUSDعن كثب مراقبة التطورات الجديدة المتعلقة بالفيروس التاجي الجديد
( )COVID-19لعام  ، 2019واالنخراط في التخطيط للتأهب والعمل مع الوكاالت الخبيرة والشريكة معنا .يرجى قضاء بعض الوقت لقراءة
التحديث التالي.
لقد طور  IUSDأيضًا صفحة ويب  ، COVID-19والتي تحتوي على آخر األخبار والمعلومات .يمكنك التحقق من صفحة الويب بانتظام للحصول
على تحديثات جديدة.
تحديث إرشادات الحجر الصحي لمركز السيطرة على األمراض() CDC





في اآلونة األخيرة  ،قامت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCبتوسيع إرشادات الحجر الذاتي من خالل مطالبة
المسافرين  ،الذين عادوا من بلد ينتشر على نطاق واسع (بما في ذلك الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية) بالبقاء في المنزل لمدة 14
يو ًما من الوقت الذي غادروا فيه المنطقة المصابة .لمزيد من المعلومات اضغط هنا .
وفقًا إلرشادات إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا ( ، )CDPHيجب أيضًا استبعاد أولئك الذين كانوا على تواصل وثيق مع شخص تم
تشخيصه بـ  COVID-19من المدرسة لمدة  14يو ًما من يوم تعرضهم األخير.
من المتوقع أن يتبع الطالب والموظفين وأولئك الذين يزورون الحرم المدرسي هذه اإلرشادات للمساعدة في حماية الصحة العامة ومنع
انتشار الفيروس .وهذا يشمل السفر في عطلة الربيع.
يجب على الطالب الذين يستوفون هذه المعايير للحجر الذاتي االتصال بمدير مدرستهم  ،الذي سيعمل بسرية وتعاون مع العائالت لدعم
استمرار التدريس طوال هذه العملية.

إجراءات  IUSDوالتأهب







أبلغت مقاطعة أورانج كاونتي للرعاية الصحية ( )OCHCAالمجتمع بأن الخطر ال يزال منخفضًا بالنسبة لمقاطعة أورانج .ومع ذلك ،
نظرا ألن االختبار متاح على نطاق أوسع  ،فقد تزداد الحاالت  ،مما يتطلب إعداد المناطق التعليمية والبلديات والشركات واألفراد.
ً
منذ تواصلي األخير  ،شاركت قيادة المنطقة والموظفين المناسبين في مكالمات جماعية أسبوعية بقيادة وكالة Orange County
 Health Careللمقاطعات التعليمية لمقاطعة  Orange K-12لتلقي أحدث التوجيهات ذات الصلة للمدارس.
لقد قام  IUSDبزيادة عدد محطات تعقيم اليدين  ،وملصقات للوقاية من األمراض  ،وتذكيرات حول غسل اليدين بشكل صحيح في جميع
أنحاء حرمنا المدرسي  ،باإلضافة إلى زيادة طاقم موظفي التنظيف .في حين أن هذه التدابير موجودة بالفعل في حرمنا المدرسي ،فإننا نريد
تعزيز ودعم الممارسات الجيدة  ،والتي تعد أساسية لمنع  COVID-19واألمراض األخرى.
يتضمن تخطيط  COVID-19الخاص بـ  IUSDمجموعة واسعة من الخيارات لتوفير اإلرشادات بأمان  ،بما في ذلك خيارات التعلم عبر
اإلنترنت و  /أو غيرها من خيارات التعلم عن بعد.
قام  IUSDبتطوير صفحة ويب خاصة بـ  COVID-19على  iusd.org/COVID19تتضمن تحديثات وأسئلة متكررة ومعلومات
مهمة أخرى.
لطرح األسئلة حول  COVID-19واإلرشادات الطبية ذات الصلة؛ يرجى زيارة الصفحات التالية لتسليط الضوء على المبادئ التوجيهية
الصحية على النطاق المحلي والقطاعي والفدرالي ،أيضا ً نصائح متعلقة بالسفر ،والفحوصات الصحية في موانئ الدخول األمريكية،
والحجر الصحي وغيرها من األسئلة المتعلقة بالوكاالت الحكومية:
)Centers for Disease Control and Prevention (CDC
)Orange County Health Care Agency (OCHCA
)OCHCA COVID-19 Frequently Asked Questions (OCHCA
)California Department of Public Health (CDPH
أيضًا تواجد خط للمعلومات  ،مع بدالة مباشرة في  OCHCAعلى الرقم التالي1-800-564-8448 :

o
o
o
o
o

رحالت مدرسية وأسئلة حول إغالق المدارس


يستمر  IUSDفي اتباع إرشادات  CDPHللتجمعات العامة والنشاطات المجتمعية .في الوقت الحالي  ،ال توجد توصيات من CDPH
إللغاء األنشطة المدرسية  ،بما في ذلك الرحالت المدرسية  ،أو إغالق المدارس في منطقتنا.

نواجه هذه األزمة معا






يجب على الطالب والموظفين وغيرهم ممن يزورون مدارسنا ومرافق المنطقة التعليمية ،البقاء في المنزل عند المرض واتباع جميع
إرشادات وكاالت الخبراء.
استمر في متابعة وتعزيز غسل اليدين المناسب والجهود األخرى للحد من انتشار المرض  ،بما في ذلك العطس أو السعال في المناديل
كثيرا  ،وتجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدي غير مغسولة .اضغط هنا
الورقية أو الكوع  /أعلى الذراع  ،وغسل األسطح التي تلمسها
ً
للحصول على اإلرشادات الصحية لـ .IUSD
يرجى العلم بأن  IUSDيتفهم مخاوف اآلباء والقلق الذي قد يسببه هذا الموقف للطالب واألسر .ستواصل المقاطعة العمل بشكل وثيق مع
الوكاالت الشريكة الخبيرة وتزويد مجتمعنا بمعلومات دقيقة وفي الوقت المناسب مع تطور هذا الوضع.
كما أطلب من مجتمعنا القيام بدوره لتقييم المعلومات التي قد تسمعها على وسائل التواصل االجتماعي أو في المجتمع .من المهم لنا نشر
المعرفة وليس الشائعات .إذا كان لديك سؤال ،الرجاء االتصال بمدير المدرسة أوال.
نشجع اآلباء  /األوصياء على زيارة  iusd.org/COVID19للحصول على أحدث األخبار والمعلومات ،بما في ذلك األسئلة المتداولة.
سيتم تحديث هذا الموقع حيث أن المقاطعة لديها معلومات جديدة ومثبتة من وكاالت متخصصة.

من خالل العمل معًا  ،يمكننا دعم المعلومات الدقيقة والمساعدة في حماية الصحة العامة لمجتمعنا .شكرا ً لمشاركتكم ودعمكم.

المخلص Sincerely,

Terry Walker
Superintendent of Schools
Irvine Unified School District
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