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 الموضوع :

معلومات مهمة لعائالت و موظفي مدارس مدينة كولمبوس  –نرحب بعودتكم   

 

 الى عائالت و موظفي مدارس مدينة كولمبوس االعزاء ,

 

.انني أتطلع الى عودة الطالب و المعلمين و الموظفين أتمنى أن تكونوا قد حصلتم على عطلة شتوية مريحة ,صحية, و أمنة 

كانون الثاني .  3لدينا يوم االثنين   

 

 نحن نخطط للعودة الكاملة للتعلم بشكل شخصي , و لكن بينما نستعد للعام الجديد ,سنراقب نوع Omicronعن كثب و كيف 

الى  جنب مع المستشارة نحن على اتصال وثيق مع كولمبوس للصحة العامة , جنبا  في مجتمعنا .  COVID  يؤثر على بيانات 

في مشفى االطفال الوطني .  Sara Bod .  الدكتورة 

 

    الى انني أدرك أن الزيادة من متغيرات الفيروس الحديثة تسبب القلق و الخوف لدى الكثير من الناس . يرجى العلم أننا نستمع

I ارشاداتهم وفقا  لذلك .  نصائح خبراء الصحة العامة في مجتمعنا و سنتبع   

 

 

بينما نستعد للعودة الى فصولنا الدراسية االسبوع المقبل , اليك بعض الموارد و المعلومات المفيدة التي يجب على عائالتنا و 

.موظفينا معرفتها   

 

COVID-19 تم تحديث ارشادات العزل و الحجر الصحي ل  

 COVID-19 فيما يتعلق بعملية العزل و الحجر الصحي ل    CDC  اعتمدت مدارس مدينة كولمبوس أحدث االرشادات من 

Learn more about the updated CDC guidance here. ووفقا  لتوصية كولمبوس للصحة العامة 

 

 ايام 5, يجب على الجميع العزل لمدة بغض النظر عن حالة التطعيم  ايجابية   COVID-19اذا كانت نتيجة اختبار  ●

 أيام فيمكنك مغادرة منزلك و العودة  5اذا لم يكن لديك أعراض أو كانت االعراض الخاصة بك تتالشى بعد  ○

أيام اضافية .      5الى المدرسة/العمل طالما استمريت في ارتداء الكمامة حول االخرين لمدة   

 أيام . 10أن مدة العزل  CDCفي السابق ,أوصى  ○

 فأن حالة التطعيم لديك )بما في ذلك اذا كنت قد تلقيت الجرعة  المعززة COVID-19  اذا تعرضت لشخص مصاب ●

Click here for additional details from the CDC. ستحدد الحاجة الى الحجر الصحي و االختبار 

(ODH)بالنسبة إلى أي حاالت تعرض داخل المدرسة ، نواصل اتباع إرشادات وزارة الصحة بوالية أوهايو  

 Mask to Stay/Test to Play guidelines يمكن للطالب الذين تعرضوا في المدرسة و ال تظهر عليهم األعراض 

  االستمرار في البقاء في الفصل مع ارتداء الكمامة و مراقبة االعراض عن كثب .

 

 

COVID اختبارات  

 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.ccsoh.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=78&ModuleInstanceID=125&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=35052&PageID=149


 اذا كان لديك االعراض ,symptoms of COVID-19  فنحن نشجعك بشدة الى أخذ االختبار COVID .حين أن مجموعات 

,انقر هنا للعثور على مزود  اختبار   PCR االختبار المنزلية غير متوفرة في منطقتنا اال أن هناك مزودين يديرون اختبارات ا   

Ohio Department of Health website   . PCR  

 

 مدارس مدينة كولمبوس لها امدادت محدودة للغاية من اختبار COVIDالمنزلية , نتوقع أن نستلم شحنة جديدة من االختبارات 

 في االسبوع المقبل . و سنوفر مزيداُ من المعلومات حول مدى توفر االختبار في ذلك الوقت 

 

في مدارس مدينة كولمبوس   Hotline   من خالل COVID البالغ عن ا  

تعرض مجتمعي فاليك  كايجابية أو كان لدي كو أثبتت نتائج اختبار  اذا كنت موظفا   أو ابا  أو طالبا  في مدارس مدينة كولمبوس

 كيفية االبالغ عن التعرض و الحالة االيجابية . 

 

 و اترك   Hotline  5544-365-614  على الخطCOVID-19 اتصل بمدارس مدينة كولمبوس لالبالغ عن ●

 رسالة بالمعلومات المطلوبة;                             أو                                                           

 على  COVID-19 لمتتبعي نتائج اختبار   COVID-19بالبريد االلكتروني أرسل نتيجة االختبار االيجابية ل  ●

                                                        AdminContactTracing@columbus.k12.oh.us. 

 سيرد متتبع جهات االتصال في مدارس مدينة كولمبوس بمكالمتك أو ارسال بريد الكتروني لتزويدك باالرشادات. ●

 دي الرعاية الصحية . يجب االبالغ دائما  عن نتيجة االختبار االيجابية الى مزو ●

 

 التطعيم 

COVID-19 مجتمع هو اللقاحات االمنة و الفعالة المتوفرة على نطاق واسع . أنا أشجع اي احد في  أفضل دفاع لنا ضد    

 مدارس مدينة كولمبوس بأخذ التطعيم .و اذا كنت قد أخذت التطعيم فعليك بجرعة التعزيز !

 

عاما  , انقر على مايلي  11 – 5للطالب المؤهلون من اعمار   COVID-19 للحصول على قائمة بالمواقع  التي تُقدم لقاح 

NationwideChildrens.org/Vaccine or gettheshot.coronavirus.ohio.gov. 

للطالب المؤهلين الذين   COVID-19 صصة للتطعيم ضد خللتذكير ,سنعقد في االسبوع المقبل الجرعة الثانية في عياداتنا الم  

س عاماَ و الذين تلقوا جرعتهم االولى في كانون االول .ستعقد العيادات في مدارس مدينة كولمبو 11 – 5تتراوح أعمارهم بين 

 االبتدائية و االعدادية خالل ساعات الدراسة العادية . 

 

لكمامة ا  

مدارس مدينة كولمبوس . في الداخل في جميع مبانيكمامة نواصل مطالبة جميع الطالب والموظفين والزائرين بارتداء    

ا ار بشكل صحيح بحيث الكمامة تداء لتحقيق أكبر قدر من الفعالية ضد الفيروس الذي ينتقل عن طريق الهواء ، من المهم دائم 

.يغطي فمك وأنفك  

 

 التحضير للتحول إلى التعلم عن بعد

عد بسبب نقص الموظفين ، نعلم أنه من التعليمية األخرى محلي ا وعبر الوالية التحول إلى التعلم عن بُ المقاطعات من رؤية 

ا في  لمدارس مدينة كولمبوس أن تقوم بذلك ,الممكن  ا في إذا رأينا نقص  المعلمين أو البدائل لتغطية الفصول الدراسية أو نقص 

.سائقي الحافالت لنقل الطالب بأمان ، فسنقوم بالتحول المؤقت إلى التعلم عن بعد للمدارس المتضررة  

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/dashboards/other-resources/testing-ch-centers
mailto:AdminContactTracing@columbus.k12.oh.us
https://nationwidechildrens.org/Vaccine
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/


يمكن أن تحدث هذه الموظفين والعائالت في وقت مبكر في أقرب وقت ممكن ، ُ البالغ  في حين أننا نبذل قصارى جهدنا

أشجع جميع الطالب والمعلمين والموظفين على اصطحاب أجهزتهم وتقنياتهم معهم إلى المنزل كل  . التحوالت بشكل مفاجئ  

.عدأو أشجعك على وضع خطة لكيفية التكيف مع التعلم عن بُ  مساء .  

 

.نأمل أال يصل األمر إلى هذا في أي من مدارسنا ، لكننا نخطط فقط في حالة  

 

الموظفين اإلبالغ عن غياب  

 إذا كنت موظف ا تشعر بالمرض ، فأنا  . تعتمد استعداداتنا على وجود فهم واضح لمستويات التوظيف لدينا في أيام الدراسة

ا عن حاالت الغياب ، كان بإمكاننا ن, مشرفك أو إرسال طلب غيابك في أقرب وقت ممكابالغ أشجعك على  كلما عرفنا مبكر 

. أفضلإعداد طالبنا وخدمتهم بشكل   

 

2022 ,كانون الثاني 3أتطلع إلى بدء العام الجديد بقوة ورؤية طالبنا وموظفينا مرة أخرى في الفصل الدراسي يوم االثنين   

 

 باخالص , 

 

Talisa Dixon 

لمدارس مدينة كولمبوس ,   CEO الموجه /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


