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العامة إليزابيث مدارس مجتمع عزيزي  
 

مدرسة مجتمع أعضاء. العالم حول الموجودة وتلك المتحدة الواليات وشعب إليزابيث مجتمع تتحدى ظروفًا نواجه زلنا ما ألننا بخير تكونوا أن آمل  
أن أعرف عندما بالراحة أشعر. الصعبة األوقات في والمثابرة البعض بعضهم لرفع معًا االجتماع من طويل تاريخ لديهم األكبر إليزابيث ومجتمع إليزابيث  

يختلف ال الوضع هذا  
 

ئالتناأود أن أهنئ طالبنا وأسرنا على إكمال األسبوع الثاني من التعلم في المنزل من خالل التعلم اإللكتروني عن بُعد. لقد أظهر طالبنا وعاأوالً ،   

لتعليمهم خالل هذا الوقتوأعضاء فريقنا صبًرا ونعمة وقوة هائلين أثناء تنقلنا في هذه المنطقة المجهولة معًا. لقد كان االلتزام والجهود التي بذلها طالبنا   
 من التعلم عن بعد ملهمة

 

جيرسيال تزال صحة جميع أفراد المجتمع على رأس أولوياتنا حيث ال يزال انتشار فيروس كورونا على مسار ال يمكن التنبؤ به. اتخذت والية نيو   

لك أمر اإلقامة في المنزل للمقيمين وإغالق األعمال غيرتدابير صارمة "لتسوية منحنى" الفيروس ولضمان سالمة سكانه قدر اإلمكان ، بما في ذ  
 الضرورية من بين أمور أخرى

 

يث العامةتهديد فيروس كورونا على الصحة العامة ال يشبه أي شيء شهدناه من قبل ، وهو أمر مفهوم إذا كان لديك لحظات قلقة. ستستمر مدارس إليزاب  
بفيروس كورونا ، بينما تبقى على عاتقنا مسؤولية تعليم الطالب خالل هذه األوقات غير المسبوقةفي إطالعك على القضايا العامة المتعلقة   

 

السلطات أنشأت. الفور على الصحية الرعاية مقدم أو بالطبيب االتصال عليك فيجب ، األسرة أفراد أحد صحة أو صحتك بشأن مخاوف لديك كانت إذا  
على الموارد هذه بعض نشرنا لقد. التالي الويب موقع على للموارد مركزيًا موقعًا الوالية وأنشأت الموارد من العديد والمحلية والوالئية االتحادية الصحية  
أيًضا موقعنا  

http://covid19.nj.gov 

www.epsnj.org/coronavirus 

 
االتصال سيتم ، المؤكدة الحاالت في. بطبيبك االتصال فيرجى ، كورونا بفيروس إصاباته ثبتت شخص مع مباشر اتصال على كنت أنك من قلقًا كنت إذا  
التحقيق عملية أثناء الصحة مسؤولي قبل من بك  

 

لرصد كدليل والوطنيين والوطنيين المحليين الصحة مسؤولي مواقع على عليها العثور يمكن التي تلك إلى باإلضافة قدمناها التي الموارد استخدام يرجى  
للحصول بك الخاص الصحية الرعاية مقدم استشارة فيرجى ، كورونا فيروس مع تتوافق أعراض من تعاني عائلتك أفراد أحد أو أنت كنت إذا. صحتك  
الطبية واإلرشادات النصائح من مزيد على  
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التالية اإلرشادات باتباع األفراد العامة الصحة مسؤولو أوصى ، للتذكير  

 
اآلخرين من أقدام ستة األقل على البقاء خالل من االجتماعي التباعد ممارسة •  

والعطس السعال تغطية طريق عن الجراثيم انتشار منع •  
والصابون الماء توفر عدم حالة في الكحولي اليدين معقم استخدم. ثانية 20 لمدة والصابون بالماء كثيًرا يديك اغسل •  

مغسولة غير بأيد   والفم واألنف العينين لمس تجنب •  
المهمالت سلة في برميه فقم ، مندياًل  تستخدم كنت إذا. العطس أو السعال عند( يديك وليس) كمك أو بمنديل وأنفك فمك غطي •  

متكرر بشكل تلمسها التي والسطوح األشياء وتطهير تنظيف •  
المرضى وتجنب مريًضا كنت إذا اآلخرين عن ابتعد •  

 

 إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص فيروس كورونا ، يمكنك االتصال بقسم الصحة في نيوجيرسي على

    1-800-962-1253 

(New Jersey Department of Health 1-800-962-1253) 

211 أو اطلب  (dial 211) 

211-898نص على الهاتف (text NJCOVID to 898-211)   

NJCOVID 

 أو قم بزيارة مواقع الويب التالية للحصول على معلومات إضافية

http://covid19.nj.gov 

nj.gov/health 

 

حولك. سنتجاوز هذا معا. حافظ علىيرجى االستمرار في ممارسة إرشادات الصحة العامة أعاله للمساعدة في الحفاظ على سالمتك ومن   

 قوتك وحافظ على سالمتك وكن على ما يرام

 

 بإخالص

 

 

 

 

Olga Hugelmeyer 
 
Elizabeth Public Schools offers translation accessibility of district communication and materials. For further assistance, please contact hugelmol@epsnj.org. 

 

Las Escuelas Públicas de Elizabeth ofrecen accesibilidad de traducción de comunicación y materiales del distrito. Para obtener más ayuda, comuníquese con hugelmol@epsnj.org. 

 

As Escolas Públicas de Elizabeth oferecem acessibilidade à tradução de materiais e comunicação do distrito. Para obter mais assistência, entre em contato com hugelmol@epsnj.org. 

 

Lekòl Piblik Elizabeth yo ofri tradiksyon aksè nan kominikasyon distri a ak materyèl yo. Pou plis asistans tanpri kontakte hugelmol@epsnj.org. 

 

 .المدارس بمنطقة إليزابيث التعليمية  بتقدم خدمة الترجمة لجميع اللغات  

 

 .hugelmol@epsnj.org في حالة الحاجة لهذه الخدمة المقدمة اتصل
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