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 2021أكتوبر  15

 
 العامة ،الیزابیث مدارس  أسرأعزائنا 

 
لجمیع   بیئات آمنة ورعایة   تھیئة بتعزیز العافیة االجتماعیة والفكریة والبدنیة كجزء من جھودھا الرامیة إلى تلتزم مدارس إلیزابیث العامة 

 أفراد مجتمعھا التعلیمي.
 

بنا ھي الحصول على لقاح اإلنفلونزا. ھذا الموسم، سیتم   صحتنا وصحة المحیطین إحدى الطرق التي یمكننا من خاللھا المساعدة في حمایة
 من كل  یطلب األكثر شیوعا.    تصمیم جمیع لقاحات اإلنفلونزا للحمایة من فیروسات اإلنفلونزا األربعة التي تشیر األبحاث إلى أنھا ستكون 

الناحیة المثالیة بحلول نھایة أكتوبر أو أوائل  ضد اإلنفلونزا، ومن  على لقاح سنويسنوات الحصول  5و  3شخص تتراوح أعمارھم بین 
المقدمة إلى ممرضة المدرسة في موعد أقصاه    vaccinationیجب أن یكون لدى جمیع طالب مرحلة ما قبل المدرسة دلیل على   نوفمبر.

 3. ھذا الدلیل على التطعیم مطلوب من أجل أن یلتحق جمیع األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة بالمدارس یوم االثنین 2021دیسمبر  23
 .  2022ینایر 

 
لقاحات اإلنفلونزا المجانیة لمقاطعة    باركر رود في إلیزابیث، بتوفیر   40ستقوم عیادة التحصین في مقاطعة یونیون، الواقعة في  

من   نوفمبر   3 واألربعاء      أكتوبر   27األربعاء    یومي   لمن تتراوح أعمارھم بین ثالث وأربع سنوات في مرحلة ما قبل المدرسة  یونیون  
 . ل ھذا الوقت بدون موعد مسبق خال  نرحب بك اللدخول مع طفلك حتى یحصل على لقاح  مساء.   7:30مساء إلى الساعة    4:00  الساعة

 
والجزء المھم ومع اقترابنا من موسم الشتاء، من الضروري أن نواصل التأكید على الممارسات السلیمة في مجال الصحة الشخصیة والعامة.  

فرق الحراسة لدینا، ھو ممارسة وتشجیع ممارسة نظافة الیدین بشكل  بھا تقومالتي من تلك الجھود، باإلضافة إلى تنظیف وتعقیم بیئات التعلم 
من جمیع أعضاء مجتمعنا   شعورا مشتركا بالمسؤولیة ومشاركة جماعیة  سلیم وشامل. إن الحفاظ على بیئة نظیفة وآمنة وصحیة یتطلب 

 التعلیمي. 
 

تمع إلیزابیث ونأمل أن تستفید من ھذه الفرصة للمساعدة في نشكر مجلس مفوضي مقاطعة یونیون على رعایتھ لھذا الحدث الھام داخل مج
 حمایة نفسك من األنفلونزا. 

 
 اخالص

 
 
 

Olga Hugelmeyer 



  

 

 

 

 

موعد خالل   بدونأنت مرحب بك لتأتي 
 ذلك الوقت 
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