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 2022 مارس 4

 
 ،  عزيزي مجتمع المدارس العامة في مدينة اليزابيث

 
 . 2022مارس  7 سينتهي في نيوجيرسي،، والية القناع لجميع مدارس 251األمر التنفيذي أعلن الحاكم ميرفي أن  2022فبراير  7في 

 
والتوجيه المحدث من مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ، فضال عن التشاور مع مسؤول الصحة  251وفقا النتهاء األمر التنفيذي 

للموظفين والطالب اعتبارا من يوم االثنين ستجعل مدارس إليزابيث العامة ارتداء القناع في مباني المدارس اختياريا  في مدينة إليزابيث ،

 .2022مارس  7
 

مستويات المجتمع  أصدرت مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها مؤخرا إرشادات محدثة، تتضمن مقاييس جديدة يشار إليها باسم "

19-COVID ،"  والتي تهدف إلى مساعدة المجتمعات واألفراد على اتخاذ قرارات بشأن استراتيجيات الوقاية استنادا إلى سياقهم المحلي

التي يتم إدخالها إلى  Covidمريض  من خالل حاالت جديدة من  COVID-19 CDCواحتياجاتهم الفريدة. يتم تحديد مستويات المجتمع 

باإلضافة إلى حاالت فيروس كورونا  ،  Covidالمستشفى خالل األسبوع السابق والنسبة المئوية ألسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى 

 شخص خالل األسبوع السابق.   100،000الجديدة لكل 
 

المبادئ التوجيهية  ينبغي أن تتطلب من الجميع ارتداء قناع. واستنادا إلىووفقا للوكالة، فإن المناطق المعرضة لخطر كبير هي وحدها التي 

في المائة من األميركيين يمكنهم  70الجديدة وبيانات مستويات المجتمع الحالية، تشير مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها إلى أن 

مقاطعة يونيون حاليا    .COVID-19لي منخفضة أو متوسطة المستوى اآلن التوقف عن ارتداء األقنعة بسبب كونهم في فئة المجتمع المح

 .المتوسط المجتمع  على مستوى
 

المجتمع، يمكن للناس ارتداء قناع على أساس تفضيل شخصي، على علم مستويات  جميع  atويذكر مركز السيطرة على األمراض أيضا أن 

دة من قبل أو النظر في الحاالت الطبية ألولئك الذين قد يكون الشخص على المستوى الشخصي من المخاطر مثل الحاالت الطبية الموجو

  ارتداء قناع. COVID-19اتصال وثيق. يجب على األشخاص الذين يعانون من أعراض أو اختبار إيجابي أو التعرض لشخص مصاب ب 

 لمخاطر.كما توصي الوكالة األشخاص غير المطعمين  بارتداء أقنعة حتى في المناطق منخفضة ا
 

كان أو نحن ندرك أن هذا اإلعالن قد طرح األفكار والمشاعر المختلطة في جميع أنحاء مجتمعنا التعلم كما يتم االنتقال إلى اتخاذ قرار ما إذا 

 لم يكن الرتداء قناع في المدرسة خيارا شخصيا وخاصا.  
 
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html#anchor_82254
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html#anchor_82254


 

 

ألسر وأعضاء الفريق من خالل إظهار من الضروري أن نستمر في تعزيز مجتمع تعليمي لطيف وحنون ومتعاطف للطالب وا 

االحترام والتفاهم. وتتمثل خطوة هامة يمكننا جميعا اتخاذها معا ونحن نواصل االنتقال نحو الشعور بذلك الوضع الطبيعي في االمتناع  

 هاء الوالية.عن لفت االنتباه إلى القرارات الشخصية التي اتخذت فيما يتعلق بارتداء األقنعة أو عدم ارتدائها بمجرد انت 
 
يرجى أن يكون مفهوما بوضوح أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات التأديبية المناسبة لضمان عدم معاملة الطالب أو أعضاء الفريق بشكل مختلف أو 

 . التعرض للمضايقة أو الترهيب أو البلطجة بناء على قرارهم بارتداء قناع في المدرسة أم ال
 

الوباء، إذا أصدرت وزارة الصحة أو وزارة التعليم في نيوجيرسي المزيد من التوجيهات، فإن المقاطعة ستتعاون وكما كان الحال منذ ظهور 

 مع مسؤول الصحة المحلي لدينا وستكمل بروتوكوالت الصحة والسالمة لدينا حسب االقتضاء.
 

االستمرار في النجاح وكذلك دعمكم وصبركم ومرونتكم خالل شكرا لكم على كل ما قمتم به لمساعدة طالب مدرسة إليزابيث العامة على 

 . هذه األوقات الصعبة
 

 أفضل التحيات،
 
 

Olga Hugelmeyer   
  

 


