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أعزائي طالب وعوائل مدرسة مقاطعة مدينة راجستر،
أتمنى أن يكون لديكم صيف ممتع مع العائلة واألصدقاء .لقد كنا مشغولين بالعمل للتأكد من أن جميع طالبنا
وعائالتنا وموظفينا مستعدون الفتتاح ناجح للمدارس في أيلول/سبتمبر ،بما في ذلك إعداد جداول الطالب ،وإعداد
وتهيأة المباني المدرسية ،وتنظيم عمل الموظفين ،وتنسيق طرق النقل ،وامور كثيرة أخرى.
اليوم األول لبدء الدراسة سيكون هو األربعاء  8أيلول  ،حيث سنعود إلى المدارس (التعليم) ونحضربشكل

شخصي خمسة أيام في األسبوع .فقط الطالب الذين تقدموا بطلبات وتمت الموافقة على اإلعفاء الطبي سيحصلون
على التعليم عن بعد .يرجى االنضمام إلينا لحضور منتدى أولياء األمور عبر األنترنت (Zoom ) /يوم السبت 21
اب (أغسطس) من الساعة 10الى الساعة 11:30-صباحا ،حيث سنقدم المزيد من التفاصيل حول بداية العام
الدراسي  .2022-2021وإن الرابط الخاص بالتسجيل هو . www.rcsdk12.org/forum
علمنا في هذا األسبوع أن والية نيويورك لن تصدر توجيهات لتنظيم افتتاح للمدارس الشهر المقبل .وإن
مدارس مقاطعة مدينة راجستر ستستخدم المراكز التوجيهية لمكافحة األمراض كأساس للتحضير والتخطيط.
وستشمل خطتنا المعايير التالية:


يتطلب من جميع الطالب والموظفين لبس األقنعة مادام هما متواجدين داخل المدرسة  ،سواء كانوا ملقحين
ضد كوفيد  19أم ال.



زيادة التباعد بين األشخاص في الفصول الدراسية  ,والكافتيريات  ،والمساحات المشتركة األخرى.



استخدام طبقات هامة من الوقاية ،بما في ذلك اختبار الفحص  ،والتهوية  ،وغسل اليدين والبقاء في المنزل
عند المرض ،وتتبع المخالطين باالقتران مع الحجر الصحي والعزلة والتنظيف والتطهير.



يجب على كل اسرة فحص أطفالها للكشف عن أعراض  COVID-19قبل القدوم إلى المدرسة كل يوم ،بما
في ذلك فحوصات درجة الحرارة اليومية ،حيث اليوجد من االن فصاعدا فحص درجة حرارة الطالب في
المدارس.

إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل ،أشجعكم على أخذ (اللقاح) أو التطعيم الكامل في أقرب وقت ممكن .تتوفر مواعيد لقاح
 COVID-19بسهولة ألولئك الذين تتراوح أعمارهم بين  12عاما وما فوق من خالل مواقع التطعيم في مقاطعة
مونرو .زيارة  www.monroecounty.gov/health-covid19أو اتصل على  5555-753-585لتحديد
موعد.
أشكركم على دعمكم وتعاونكم المستمرين .آمل أن تستمتعوا بصيف هادئ وآمن وسعيد ،ونحن جميعا نتطلع إلى
رؤيتكم في أيلول/سبتمبر!
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