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2022مارس11

،الرعایةومقدميMECPأسرأعزائي

قرر مجلس مدرسة منطقة دیفید دوجالس التعلیمیة اللیلة الماضیة أن مدارس ومرافق دیفید دوجالس لن تطلب من الطالب والبالغین ارتداء األقنعة
مارس.14مناعتباًرا

Davidمدرسةتلتزم؟MECPلـبالنسبةھذایعنيماذا Douglas School DistrictوMECPالختیارواالحترامالقبولثقافةعلىوالحفاظبإنشاء
ثمانيفيMECPتعملسھالً.قراًرالیسھذافإن،أدناهاإللكترونيبریدهفيریتشاردسونكینالمشرفذكركماال.أمالقناعالرتداءالجمیع

مناطق تعلیمیة ، ودور حضانة مجتمعیة ، ومدرسة ھید ستارتس ، ومنازل. یجب أن نأخذ في االعتبار جمیع البیئات والمقاطعات. نحن نتفھم أن
ھناك مشاعر قویة جًدا حول تفویضات القناع ، وتختلف ھذه المشاعر على نطاق واسع من شخص آلخر. نحاول اتخاذ أفضل القرارات بناًء على
المعلومات المتوفرة لدینا من منطقة مدرسة دیفید دوغالس وھیئة الصحة بوالیة أوریغون وإدارة التعلیم في والیة أوریغون. ستظل السالمة على

.COVID-19بسببوتغیرھااألمورتغیرمعأولویاتنارأس

ال یزال األطفال دون سن الخامسة غیر قادرین على الحصول على اللقاحات وال یمكن ضمان التباعد الجسدي. نظًرا لھذه االعتبارات وحقیقة أن
MECPومبانيECSEلـالدراسیةفصولنافيأقنعةارتداءموظفینامنسُیطلب،المناعةنقصمنیعانونأو،طبًیاھشونMECPأطفالبعض

حیث یتم تقدیم الخدمات والتقییمات.

أعلم أن الكثیر منكم یتساءلون عن موعد استئناف الزیارات المنزلیة. في ھذا الوقت ستبقى الزیارات المنزلیة افتراضیة. ومع ذلك ، لدیك القدرة على
مقابلة مقدم الخدمة الخاص بك في الحدائق ، وخارج مواقع المنزل. األقنعة مطلوبة لھذه الزیارات ، حتى إشعار آخر. ستظل الزیارات المنزلیة

معدالتسنراقبأوریغون.فيالتعلیموإدارةأوریغونوالیةفيالصحةھیئةنصیحةاتباعفيسنستمر،وكالعادة.2022یولیو1حتىافتراضیة
COVID-192022یولیو1فيالشخصیةالخدماتنبدأأننتوقع،االنخفاضفيالمعدالتاستمرتوإذامقاطعتنافي.

وعائالتنا.وأطفالناموظفیناسالمةأجلمنلذلكوفًقاوالتعدیلمقاطعتنافيCOVID-19معدالتمراقبةسنواصل

بإخالص،
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برید إلكتروني من دائرة مدارس دیفید دوجالس:

منالرغمعلى،مارس14،االثنینیوممناعتباًرااألقنعةارتداءدوغالسدیفیدومرافقمدارسیدخلونالذینوالبالغینالطالبمنُیطلبلن
استمرار تشجیع ارتداء األقنعة ودعمھ والترحیب بھ ألولئك الذین یریدون أو یحتاجون إلى حمایة إضافیة مثبتة.

تارًكا،مارس12مناعتباًراالوالیةمستوىعلىالداخليالقناعتفویضاترفعسیتمأنھسابًقاأوریغونوالیةأعلنت،األرجحعلىتعلمونكما
قرارات بشأن استمرار ارتداء القناع الشامل في المدارس حتى المناطق التعلیمیة الفردیة.

Davidمدرسةمجلسأخذ،الماضیةاللیلة Douglasفيالشامل.القناعارتداءحولالحالیةالتوصیاتوناقشومنطوقةمكتوبةعامةشھادات
اختیارًیا.الداخليالقناعارتداءلجعلالحالیة)CDC(األمراضعلىالسیطرةمراكزتوصیاتاتباعالمجلسقرر،النھایة

لم یكن ھذا قرارا سھال. نحن نتفھم أن المشاعر المتعلقة بتفویضات القناع تختلف بشكل كبیر من شخص آلخر وأن الكثیر من الناس یشعرون
بقوة شدیدة تجاه ھذه القضیة.

Davidمدرسةأنفيواضحیننكونأننرید Douglas School Districtالجمیعالختیارواالحترامالقبولثقافةعلىوالحفاظبإنشاءملتزمة
الرتداء قناع أم ال.

،أكبرلخطرمعرًضایكونأو،یختارشخصأيبشدةنشجعونحن،COVID-19انتشارمنالحدفيللمساعدةفعالةوسیلةالقناعارتداءیظل
أو یعیش مع شخص معرض لخطر أكبر ، على االستمرار في ارتداء األقنعة داخل المنزل في المدرسة.

لدى األشخاص العدید من األسباب المختلفة لمواصلة ارتداء األقنعة ، والتي یمكن أن تختلف اختالًفا كبیًرا اعتماًدا على الموقف ، وال ینبغي أن
احترامفھو،COVID-19تجاوزفياستمرارنامعقدًماللمضيفعلھجمیًعاعلینایجبواحدشيءھناككانإذاھي.مانعرفأننانفترض

قرارات بعضنا البعض.

نقاط رئیسیة أخرى یجب فھمھا:

أوقفت الدولة مؤقًتا تتبع جھات االتصال والحجر الصحي في إعداد المدرسة من ریاض األطفال وحتى الصف الثاني عشر. ھذا یعني أنھ●
ظلواطالماالصحيالحجرإلىCOVID-19بـإصابتھثبتتلشخصتعرضواالذینأولئكیحتاجلن،التطعیمحالةعنالنظربغض،

خالیین من األعراض ولم یتم اختبارھم إیجابًیا.

،أیام5لمدةأنفسھمعزلإلىبحاجةسیظلونCOVID-19لـإیجابیةاختبارھمنتیجةكانتأو/واألعراضعلیھمظھرتالذینأولئك●
عزلتھم.انتھاءبعدإضافیةأیام5لمدةقناعبارتداءبشدةوسیوصى

لن تكون ھناك حاجة لألقنعة أیًضا في الحافالت المدرسیة.●

وفًقا لتفویض والیة أوریغون ، ستستمر الحاجة إلى األقنعة في أماكن الرعایة الصحیة ، والتي تشمل مركز صحة الطالب أو أي غرفة●
أخرى في المدرسة حیث یتم تقدیم بعض أشكال الرعایة الصحیة.
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توصیات مراكز السیطرة على األمراضمن المھم أن نفھم أن الوالیة والمقاطعة والمقاطعات التعلیمیة في نھایة المطاف تسترشد بالجدیدة
)CDC(یوصياألمراضعلىالسیطرةمركزفإن،المجتمعفيمرتفعةاإلصابةمعدالتكانتإذاالمحلیة.المجتمعاتفيالعدوىمعدالتحول

بإخفاء شامل للجمیع. إذا كانت معدالت اإلصابة متوسطة ، فإن مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا توصي بارتداء أقنعة لمن ھم أكثر
عرضة لإلصابة بالعدوى. إذا كانت معدالت اإلصابة منخفضة ، ال تقدم مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا أي توصیات محددة ، تاركة

القرارات للسیطرة المحلیة. تعتبر مقاطعة مولتنوماه حالًیا من الفئة المنخفضة.

للحفاظالخطواتاتخاذفياالستمرارعلىمجتمعناأعضاءجمیعنحث.COVID-19یبقىأنالمرجحمن،الحاليالوقتفيالوباءیتضاءلبینما
على سالمتھم وأحبائھم - ارتِد األقنعة إذا اخترت ذلك أو كنت في خطر ، واغسل یدیك كثیًرا ، وقم بتھویة الھواء الداخلي إلى أقصى حد ممكن ،

وعزل نفسك عند المرض.

الشيء الوحید الذي یمكن التنبؤ بھ بشأن ھذا الوباء ھو عدم القدرة على التنبؤ بھ. إذا بدأت العدوى في االرتفاع مرة أخرى ، فنحن على استعداد
إلعادة تفویضات السالمة بناًء على توصیات مركز السیطرة على األمراض.

واألھم من ذلك ، إذا لم یتم تطعیمك وتعزیزك بشكل كامل ، فیرجى التفكیر في القیام بذلك. نحن نعلم أن التطعیمات فعالة للغایة في الوقایة من
المرض واالستشفاء والوفاة.

سنواصل تقدیم المزید من المعلومات والتحدیثات المحددة في األیام واألسابیع القادمة.

شكرا لك،

دائرة مدارس دیفید دوجالس الخاصة بك

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html

