 27أبريل /نيسان2022 ،
أسرنا األعزاء،
تظل مجتمعات مدرستنا آمنة بعد عطلة الربيع .نشكرك على استخدام االختبارات المنزلية لمرض كوفيد COVID-19/19-التي تم
توزيعها في وقت سابق من هذا الشهر .مع ارتفاع الحاالت مرة أخرى في جميع أنحاء مدينة نيويورك ،سنواصل تزويد كل تلميذ(ة) بأربعة
اختبارات منزلية لمرض كوفيد COVID-19/19-كل أسبوع حتى إشعار آخر .هناك اختباران لالستخدام على طفلك واثنان الستخدام أحد
أفراد األسرة .يرجى استخدام هذه االختبارات كل أسبوع ،بقارق خمسة أيام على األقل ،إال إذا كنت تعاني من أعراض مرض كوفيد-
 .COVID-19/19يرجى مالحظة أنه إذا كان هناك تعرض للمرض في الفصل الدراسي ،فسيظل طفلك يتلقى علبتين من مجموعات
االختبار وخطاب إشعار من غرفة عمليات االستجابة لمرض كوفيد ،COVID-19/19-وسيتلقى بعد ذلك علبتين أخريين من مجموعات
االختبار خالل األسبوع.
إذا كانت نتيجة اختبارك أو اختبار أي شخص في العائلة إيجابية ،فإننا في غاية السرور بأنك في أمان حيث تتوفر العالجات الفعّالة لمرض
كوفيد COVID-19/ 19-لبعض األفراد بعمر  12أو أكثر الذين تكون نتائج اختباراتهم إيجابية .يمكنك الوصول إلى األدوية من خالل
طبيبك أو مقدّم الرعاية الطبية الخاص بك ،أو يمكنك االتصال على الرقم  COVID19-212لمناقشة خيارات العالج مع اختصاصي طبي.
تكون العالجات ذات فعالية أفضل إذا تم البدء بها في أسرع وقت ممكن بعد بدء ظهور األعراض ويمكن أن تساعد في التقليل من األعراض
وتجنّب دخول المشفى .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الرابط .COVID-19: When You Are Sick - NYC Health
ماذا أفعل إذا كانت نتيجة اختبار طفلي إيجابية في أحد االختبارات؟
• تالميذ صف الروضة والتالميذ في عمر أكبر :يرجى إبالغ مدرستك وعزل طفلك في البيت لمدة خمسة أيام .قد يعود طفلك إلى
المدرسة في اليوم السادس إذا لم تظهر عليه أعراض أو تحسّنت أعراضه (بما في ذلك أن يكون خاليا من الحمى لمدة  24ساعة
دون استخدام األدوية) .يجب على طفلك ارتداء ك ّمامة ُمحكمة أثناء تواجده في المدرسة حتى اليوم العاشر بعد نتيجة اختباره
اإليجابية.
• تالميذ صف ما قبل الروضة :الرجاء إبالغ مدرستك /برنامجك وعزل طفلك في البيت لمدة عشرة أيام .يمكن لطفلك إلى العودة
إلى المدرسة /البرنامج بعد اليوم العاشر.
• للتالميذ بجميع األعمار:
ُّ
فيحق لطفلك الحصول على تعليم غير متزامن عن بُعد وساعات
 oالرجاء تذ ُّكر أنه إذا كانت نتيجة اختبار طفلك إيجابية،
مكتبية طوال فترة خضوعه للعزل.
 oيرجى الرجوع إلى المخططات اإلرشادية الخاصة بمرض كوفيد COVID-19 /19-المتوفرة على الرابط:
 schools.nyc.gov/2022Healthللحصول على خطوات إضافية يجب اتخاذها إذا كانت نتيجة اختبار طفلك إيجابية.
أين يمكنني العثور على إرشادات حول كيفية استخدام مجموعة االختبار؟
• تأتي أطقم االختبار مع إرشادات مطبوعة يتعيّن عليكم اتباعها عند إجراء االختبار .يمكنكم أيضا مشاهدة فيديوهات بلغات متعددة
حول كيفية استخدام طقم االختبار المنزلي الخاص بكم على الرابط schools.nyc.gov/HomeRapidTestKits
يرجى التأكد من إكمال طفلكم الستمارة الفحص الصحي الطبي اليومي كل يوم ،والمتوفرة على الرابط
healthscreening.schools.nyc
وللتذكير ،فإن اللقاح هو أفضل وسيلة لدينا لمحاربة مرض كوفيد COVID-19/19-وللحفاظ على مدارسنا آمنة لجميع تالميذنا .إن جميع
األطفال في سن  5سنوات فأكبر مؤ ّهلون للحصول على اللقاح ضد مرض كوفيد .COVID-19/19-إذا كان طفلكم مؤهال ولكن لم يتم
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تطعيمه بعد ضد مرض كوفيد ،COVID-19/19-فيمكنكم تحديد موعد للتطعيم عبر الموقع اإللكتروني  vaccinefinder.nyc.govأو
اتصلوا بالرقم  311للعثور على موقع للتطعيم بالقرب منكم .اللقاح مجاني لجميع سكان مدينة نيويورك ،بغض النظر عن حالة الهجرة أو
التأمين الصحي.
حقن جرعات اللقاح التعزيزية متوفرة أيضا اآلن لجميع الحاصلين على اللقاح الكامل بعمر  12عاما أو أكثر الذين حصلوا على الجرعة
الثانية من اللقاح المكون من جرعتين قبل خمسة أشهر على األقل .لمزيد من المعلومات حول حقن الجرعات التعزيزية ،راجعوا الرابط
www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19vaccines.page#boost
شكرا لكم على شراكتكم المتواصلة معنا.

د .كريستينا ميلينديزCristina Meléndez/
المديرة التنفيذية
مكتب المشاركة العائلية والمجتمعية
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