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  األسر األعزاء،
 

ع نحن في الشھر الثاني من عودتنا إلى المدارس، ویسعدني جداً أننا تمكنا من العودة بكامل طاقتنا مع الحفاظ على صحة مجتمعات مدرستنا م
تستمر مدارسنا في أن تكون من بین أكثر األماكن بفضل بروتوكوالت الصحة والسالمة متعددة الطبقات لدینا،  الحد األدنى من االضطرابات.

  أماناً في مدینة نیویورك.
 

أنتم، عائالتنا، یعود إلیكم الكثیر من الفضل بسبب قیامكم بدوركم في حمایة مجتمعات مدرستكم: فحص درجات حرارة أطفالكم كل صباح، 
من أنھم یرتدون أقنعتھم قبل أن یتوجھوا إلى المدرسة. شكراً جزیالً لكم  وتشجیع الممارسات اآلمنة مثل التباعد الجسدي وغسل الیدین، والتأكد

 على كونكم شركاء لنا في إعطاء األولویة لصحتھم وسالمتھم، واستمروا في عملكم الرائع!
 

األول وما فوق) للكشف إحدى الطرق المھمة جداً للحفاظ على مدارسنا آمنة ھي االختبار العشوائي األسبوعي للتالمیذ غیر المحصنین (الصف 
). یكون ھذا النوع من االختبارات المنتظمة لتتبع االنتشار المجتمعي أكثر فاعلیة عندما نتمكن من COVID-19عن حاالت اإلصابة بمرض (

ك بالفعل. شكراً لتلك اختبار أكبر عدد ممكن من التالمیذ، ولكن للقیام بذلك، نحتاج منكم إلى إرسال استمارة موافقة إذا لم تكونوا قد قمت بذل
 العائالت التي قدمت موافقتھا بالفعل.

 
) الخاص NYCSAیمكنكم ملء استمارة الموافقة على إجراء االختبار باستخدام حساب مدارس مدینة نیویورك (

وإحضار النسخة  school.nyc.gov/covidtesting رة عبر اإلنترنت من الرابطأو قوموا بتنزیل االستما schoolsaccount.nyc بكم:
نحثك على تقدیم ھذه الموافقة للمساعدة في الحفاظ على أمان طفلكم ومجتمعاتنا  االختبار آمن وسریع وسھل. المكتملة إلى مدرستكم.

) داخل المدرسة ومشاھدة مقطع فیدیو یوضح ما یمكن لطفلكم أن COVID-19یمكنكم معرفة المزید عن برنامج اختبار مرض ( درسیة.الم
  .school.nyc.gov/covidtesting یتوقعھ على الرابط

 
عاماً أو أكثر، فإن الخطوة الرئیسیة األخرى التي یمكنك اتخاذھا للحفاظ على صحتھ ھي تطعیمھ إذا لم  12العمر إذا كان لدیكم طفالً یبلغ من 
تلعب اللقاحات دوراً كبیراً في تقلیل معدالت اإلصابة في جمیع أنحاء المدینة، وھي آمنة ومجانیة ومتاحة بغض النظر  تكونوا قد قمتم بذلك بالفعل.

) المعتمد من خالل زیارة Pfizer-BioNTechحثكم بشدة على البحث عن موقع قریب حیث یمكن لطفلكم تلقي لقاح (أ عن حالة الھجرة.
م تطعیمھ إذا كان طفلكم قد ت .NYC (877-4-VAX-877-829-(4692ف أو اتصلوا برقم الھات Vaccinefinder.nyc.gov الرابط

) الخاصة بإدارة التعلیم على الرابط COVID-19بالفعل، فیرجى تحمیل ھذه المعلومات على بوابة تطعیمات مرض (
vaccine.schools.nyc.   

 
 ) COVID-19موافقتھا على إجراء اختبار مرض ( كلما زاد عدد العائالت التي تقدم بفضل شراكتكم، أعدنا فتح مدارسنا بالكامل بأمان.

     في المدارس وتطعیم أطفالھا المؤھلین، زاد التقدم الذي یمكننا تحقیقھ في حمایة الجمیع في مدینتنا وفي مدارسنا.
 

 على درب الشراكة،

 
 Meisha Porterمیشا بورتر/

 مستشارة التعلیم لمدارس مدینة نیویورك
 

 

https://schoolsaccount.nyc/
https://schools.nyc.gov/covidtesting
https://schools.nyc.gov/covidtesting
http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://vaccine.schools.nyc/
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