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 عزیزي عضو مجتمع إلیزابیث

 

 نأمل أن یجدك ھذا أنت وعائلتك في أمان وصحة في ھذه األوقات غیر المسبوقة

 

لمكافحة فیروس كورونا. مع -كما فعلت في جمیع أنحاء الدولة والبلد  -بصفتنا مدینة ومنطقة تعلیمیة ، اتخذنا خطوات استثنائیة   

غلب علیھا ونمضي قدًماتقاریر إضافیة عن الحاالت في مجتمعنا. ولكننا سنواجھ معًا ھذه األوقات الصعبة ، ونتاختبار إضافي سیأتي   

 كمجتمع

 

 ھناك حاجة إلى إغالق المدارس والشركات وفرض حظر التجول للحد من انتشار ھذا الفیروس. كذلك ھو اختبار مكثف

 

األشخاص في مجتمعنا من االختبار في منشأة بالسیارة محلیًا ، في جامعة كین اعتباًرا من یوم االثنین ، سیتمكن   

 

 :ھناك شرطان لالختبار

 .یجب أن یكون لدیك وصفة طبیة من طبیبك أو مقدم الرعایة الصحیة ●
 .یجب علیك تحدید موعد ●

 
أن تستخدمھا وقد طورتھا والیة نیوإذا كنت تشك في إصابتك بأعراض فیروس كورونا ، فھناك أداة للتقییم الذاتي یجب   

اعدك ھذه األداة على تحدید اإلجراءات التي یمكنك اتخاذھا لحمایتك وصحة أحبائك وتساعدك في تحدید ما إذاجیرسي. ستس  
 كان یجب اختبارك لفیروس كورونا أم ال ، ویمكن الوصول إلیھ من خالل 

https://self.covid19.nj.gov/   
  
 یتطلب تأمین مرفق اختبار الدولة األول لمجتمعنا جھدًا غیر عادي. نود أن نشكر المؤسسات الطبیة والمسؤولین التالیین ومجلس

لشیوخ جوزیف ب. كریان ونیكوالس سكوتاريمدیر المقاطعة وموظفیھ الذین عملوا مع أعضاء مجلس ااألسھم الحرة و  
تسلیم المرفق عبر اإلنترنتلومكتب المحافظ فیل مورفي وجامعة كین ووزارة الصحة بوالیة نیوجیرسي   

• Overlook Medical Center (Atlantic Health System) in Summit 
• Trinitas Regional Medical Center in Elizabeth  

• Robert Wood Johnson University Hospital (RWJ Barnabas Health) in Rahway 
                                                                 

 نحن على اتصال یومي مع المسؤولین الفیدرالیین ومسؤولي الوالیات والمقاطعات إلبقائك على اطالع وخدماتنا في مكانھا

 

https://self.covid19.nj.gov/


مات الخاصة بإلیزابیث ھي العمدة ج. كریستیان بولواج ومدیر المدارس أولغا ھوغلمییر. سیتم أیًضاالمصادر الرسمیة الوحیدة للمعلو   

(تحت األخبار واإلعالنات على الصفحة الرئیسیة) نشر المعلومات الرسمیة على موقع المدینة على الویب   

www.elizabethnj.org 

  www.epsnj.org وموقع المدرسة

 و / أو حسابات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بھم

City of Elizabeth مدینة إلیزابیث   Elizabeth Public Schools  مدارس إلیزابیث العامة 

Facebook:  @CityOfElizabethNJCityHall   Facebook: @epsnj 

  @MayorBollwage    Twitter:     @epsBOARD 

Twitter:  @MayorBollwage    Instagram: @elizabethpublicschools 

  @CityofElizabeth 

Instagram:  @CityofElizabeth 

        @MayorBollwage 

 

 

صل ابقائك على اطالعسنوا  

 بإخالص

 

 

 

J. Christian Bollwage    Olga Hugelmeyer 

Mayor عمدة     Superintendent of Schools  مشرف المدارس 
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