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 مدارس اليزابيث العامة ، عزيزي مجتمع
 

  2022إلى عام   . وفي حين نتطلع 2021نقترب من عطلة العيد ونهاية السنة التقويمية آمل أن يصلكم هذا التواصل في صحة جيدة ونحن 

 وشكوك جديدة تتطلب منا جميعا أن نكون مرنين.  تحديات شكبال فإننا سنواجه بأمل وتفاؤل من أجل عام أكثر صحة وازدهارا،
 

 يناير.  2يسمبر حتى د 24سيتم إغالق جميع مدارس المقاطعات والمكاتب اإلدارية من للتذكير، 
 

والحاجة إلى    الفريق الطالب واعضاء  مجموعات في  ١٩-المصابة بفيروس كوفد شهدنا ارتفاعا في الحاالتفي األيام واألسابيع األخيرة، 

التأكد من أن جميع الموظفين والطالب يتمتعون بصحة جيدة ومستعدون  استبعاد المزيد من الطالب لغرض الحجر الصحي. ونعتزم 

 ممكنة.   بأفضل طريقة لالستمتاع بالعطالت والعطلة الشتوية
 

. ومع ذلك ، إذا  2022يناير 3 االثنين،طالب في يوم في هذا الوقت، نحن نخطط الستئناف التعلم الكامل شخصيا عندما تستأنف المدرسة لل

COVID-19   الصحة.وزارة التعليم في والية نيو جيرسي ونيو جيرسي وزارة حالة طفرة خالل األعياد ، ونحن قد تتلقى توجيهات جديدة من  

على علم  وإبقاءك المحليين والخبراء الطبيين، لصحة مع االستمرار في التشاور مع مسؤولي ابشأن العمليات المدرسية،   توجيهاتهم وسنواصل اتباع 

 بأي تغييرات. 
 

مع أخذ هذه العوامل في االعتبار ، سيقوم الطالب بإحضار أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم إلى المنزل لقضاء العطلة في حالة 

 حاجتنا إلى االنتقال إلى التعلم االفتراضي في يناير.
 

 وتحديثات جديدة معلومات 
 

 NJDOHإرشادات االستبعاد المحدثة من 
مؤخرا بتحديث إرشاداتها. يقلل التحديث األكثر أهمية من فترة االستبعاد لألفراد الذين هم (  NJDOHقامت وزارة الصحة في نيوجيرسي )

اضهم. وفي هذه الحالة، تخفض فترة والذين ال تظهر أعر  COVID-19على اتصال وثيق بالموظفين أو الطالب الذين ثبتت إصابتهم ب 

يوما بعد  14أيام( مع استمرار رصد األعراض حتى  7-5أيام مع جمع نتائج االختبار السلبية في  7أيام )أو  10االستبعاد اآلن إلى 

  التعرض.



 

 

 COVID-19بروتوكوالت العطلة 
من أجل الحفاظ على التزامنا المشترك ومسؤوليتنا في الحفاظ على مجتمع التعلم لدينا آمنا وصحيا قدر اإلمكان ، يرجى االلتزام  

خالل العطالت والسفر خارج الوالية:  COVID-19بالبروتوكوالت أدناه المتعلقة باالختبارات اإليجابية ل   
ممرضة المدرسة المعينة لالبريد اإللكتروني  إرسال ، يرجى خالل العطلة ١٩-كوفدأصاب بفيروس   إذا كان أي شخص في منزلك .1

 والمدير / المشرف.
يرجى إخطار ممرض المدرسة المعين لتحديد ما إذا كان الحجر الصحي  تسافر خارج الوالية خالل األعياد،إذا كانت عائلتك  .2

   مطلوبا.
 

أثناء وضع أي خطط يمكن أن تؤثر على حضور   2022-2021تقويم مقاطعة إليزابيث للمدارس العامة يرجى االستمرار في الرجوع إلى 

 طفلك.
 

 COVID-19جدولة المساعدة تطعيم 
مكتشف موعد يرجى التواصل مع ممرض المدرسة المعينة، أو زيارة   ،COVID-19لقاح إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تحديد موعد 

 الرقم الموجود أدناه.  على   NJاالتصال بلقاح  بمركز االتصال أو   ، COVIDNJ-19لقاح 
 في نيو جيرسي.  COVID-19معلومات مركز بزيارة ، قمفي تحديد موعد اللقاح التفاصيل حول تلقي المساعدة لمزيد من

855-568-0545 

 
NJ COVID-19 Vaccine Appointment Finder 

19-NJ COVID   مكتشف موعد اللقاح 
 

New Jersey COVID-19 Information Hub 
 مركز المعلومات   COVID-19نيو جيرسي 

 
  هذا العام  تعلم  شخص--في   الطالب أخرىالترحيب مرة الذي جعل من الممكن  والدعم   لمساهماتكم   شكرا أقول أن ن الختام ، وأود أنا

ي بمعلمين مهتمين ودعم اجتماعي وعاطفي ف طالبنا   رعايةإن قدرتنا على  ال يمكن تصوره لما يقرب من عامين. اختبرنا كمجتمع ما  الدراسي. لقد 

 بيئات مدرسية آمنة ومألوفة هي جزء حيوي من مساعدتهم خالل هذه األوقات الصعبة.
 

الوباء، يجب علينا جميعا أن نكون أكثر يقظة في القيام بدورنا للمساعدة في الحفاظ على  تطور مع استمرار    2022وحتى عام   موسم األعياد    وخالل 

 سالمة أنفسنا ومن حولنا. 
 

كما    اليومية بشكل كبير لقد غير الوباء الحياة  طالما أننا نستطيع أن نفعل ذلك بأمان. -ملتزمين بإبقاء أبواب مدرستنا مفتوحة ونحن ال نزال 

على سالمة  وسعنا للحفاظ بال كلل ونفعل كل ما في العمل  سنواصل  بضمان تحقيق كل طفل للتميز. هو وعدنا لم يتغير   ، ولكن ما عرفناها

 لطالبنا لتزدهر.  المدارس مفتوحة مع الحفاظ على فريقنا ضاء طالبنا وأع
 

   صحية ومجزية. جديدة وسنة   وآمنوسعيدموسم عطالت صحي  أتمنى لكم جميعا، 2021في ختام عام 
 

 بإخالص،
 
 

Olga Hugelmeyer 
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