
 

 

 
 

Office of the Superintendent of Schools 
 

500 North Broad Street, Elizabeth, New Jersey  07208  ●  Ph: 908.436.6131  ●  Fax: 908.436.6133 

Email: hugelmol@epsnj.org  ●  Website: www.epsnj.org 

 

ولغا هوجلمير أ  
 

 المشرف على المدارس
 

1202  أبريل 1  
 
 

 أولياء األمور واألوصياء األعزاء ،
 

الشخصي وأيًضا للمشاركة في ورش عمل أكاديمية أولياء األمور اليومية الخاصة بإعادة  بالحضور أود أن أشكرك على تعاونك في إكمال استبيان التعلم

 االفتتاح االفتراضي معًا
 

 ستتلقى اليوم خطابًا من مدير مدرستك عبر البريد اإللكتروني يؤكد اختيار طفلك. يرجى التأكد من مراجعة بريدك اإللكتروني بشكل دوري
 

   أخري مهمه: تذكيرات 

 

 تحذير السفر
 أصدرت والية نيو جيرسي التوجيهات التالية المتعلقة بالسفر 

 
 ال تشجع والية نيو جيرسي بشدة جميع الرحالت غير الضرورية بين الواليات في هذا الوقت. في هذا الوقت ، يجب على األفراد الذين تم تطعيمهم ضد

 كوفيد -19االستمرار في اتباع إرشادات السفر الصادرة عن الوالية

 
يجب على المسافرين والمقيمين العائدين من أي والية أو إقليم أمريكي خارج المنطقة المجاورة )نيويورك ، وكونيتيكت ، وبنسلفانيا ، وديالوير( أن 

 يقوموا بالحجر الذاتي في منازلهم أو فندقهم أو أي مكان إقامة مؤقت آخر وفقًا لتوصيات مركز السيطرة على األمراض  

 
 

أيام ومرة  3-1 إذا كان السفر أمًرا ال مفر منه ، يجب على المسافرين التفكير في إجراء اختبار فيروسي )وليس اختبار األجسام المضادة( قبل الرحلة بـ

أيام من الرحلة 5-3أخرى بعد   
 

ويجب تأجيل السفر خالل تلك الفترةأيام على األقل  10إذا كانت نتيجة اختبار المسافرين إيجابية ، يجب عليهم عزل أنفسهم لمدة   • 
 

 • أيام كاملة بعد السفر 7إذا كان اختبار المسافرين سلبيًا ، فيجب عليهم الحجر الصحي لمدة  
 

 • أيام بعد السفر 10إذا لم يكن االختبار متاًحا )أو إذا تأخرت النتائج( ، يجب على المسافرين الحجر الصحي لمدة   
 

 

 التطعيمات المطلوبة: 
  تتواصل ممرضات مدرستنا مع جميع أولياء أمورنا منذ يوليو 2020 بخصوص التطعيمات. بينما نستعد إلعادة االفتتاح ، يرجى التذكير بما يلي:  



 

 

: وضة أطفالر  
. يرجى االتصال بطبيبك لمزيد من المعلومات التي يجب اخذهالقاحات ا بعضهناك   

والطبية )جميع االستثناءات الطبية مؤقتة وتتطلب مالحظة من الطبيب( االستثناءات: الدينية   
أبريل ، فسيتم وضع طفلك تلقائيًا في  19. إذا لم يتم استالم الوثائق قبل 2021أبريل  16إلى  12يجب تقديم إثبات اللقاحات خالل األسبوع الممتد من  

التعليم عن بعد التعليمات االفتراضية  

 

 الصف السادس  
لقاحهذا العاًما وكان في الصف السادس ، فعليه الحصول على  11إذا كان طفلك يبلغ من العمر   Tdap و Menactra (المكورات السحائية) 

الطبيب مراجعةاالستثناءات: الدينية والطبية )جميع االستثناءات الطبية مؤقتة ، ويلزم   
.  1202أبريل  23إلى  19إذا لم تكن قد قدمت بالفعل إثبات اللقاحات الخاص بك ، فيرجى مالحظة أن ذلك سيكون مستحقًا خالل األسبوع الممتد من  

التعليم عن بعد ضيةيتم وضع طفلك تلقائيًا في التعليمات االفتراأبريل ، فس 26إذا لم يتم استالم الوثائق قبل   

 

من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حتي نتمكن من تحديث   ذا كان طفلك قد تلقى بالفعل التطعيمات المذكورة أعاله ، فيرجى إرسال تقرير مكتوب

 سجالتنا  
 

عطاء التطعيمات مجانًا. يمكن الحصول على الجدول الزمني لهذه العيادات واالستمارات  لديك خيار الذهاب إلى طبيبك الخاص أو إلى عيادة حيث يتم إ

 الالزمة من مكتب الممرضة. يرجى االتصال بممرضة المدرسة إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص التطعيمات المطلوبة
 

العامة نشكرك على تعاونك في الحفاظ على صحة جميع األطفال في مدارس إليزابيث   

 
Sincerely, 

 
Olga Hugelmeyer   


