
 أولیاء األمور وأفراد الكادر المدرسي االعزاء، 
عن كثب مع دائرة الصحة في مقاطعة فیرفاكس لمراقبة أخر المستجدات   FCPSتعمل مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة  

نود أن نؤكد على أھمیة أتباع الطالب خطوات غسل الیدین بالشكل الصحیح قبل تناول  ). COVID-19حول فیروس كورونا (
ل الیوم الدراسي ویجب أن  ندرك بأن الوقت ھو من األشیاء الثمینة خال الطعام وبعد العطاس أو السعال أو أستخدام الحمام. 

یكون غسل الیدین على رأس األولویات في بیئة الیوم، ولذلك فأننا نشجع أفراد الكادر المدرسي على أعطاء الوقت الكافي  
نعمل مع عمال فرق النظافة على تعزیز أھمیة أتباع البروتوكوالت األعتیادیة المتعلقة بالتنظیف عبر  للطالب لغسل أیدیھم. 

المطھرات التي یتم أستخدامھا في المستشفیات لتطھیر األسطح التي یتم لمسھا بشكل متكرر مثل مقابض األبواب،  أستخدام
مقابض صنبور الماء والدرابزین. تتوفر مطھرات الیدین في جمیع المدارس، وإذا ما ظھرت اعراض اإلصابة بالبرد أو  

 .األنفلونزا على طالب ما فیتوجب علیھ البقاء في البیت
  

في طور مراجعة وتحدیث خطة اإلستجابة القائمة حالیاً  FCPSوكما أشرت في رسالتي لكم األسبوع الماضي، فأن مدارس 
تعالج الخطة أنشطة معینة ضروریة لبقاء المدارس مفتوحة لمزاولة عملھا مع توفیر بیئة نظیفة   لمواجھة وباء األنفلونزا.

في حال أغالق المدارس.   FCPSالوظائف األساسیة التي یجب أن تقوم بھا مدارس وآمنة خالل فترة ظھور الفیروس وكذلك 
العمل عن كثب مع المسؤولین في القطاع الصحي أستعداداً لمختلف السیناریوھات التي یمكن أن  FCPSستواصل مدارس 

 تنشأ. 
  

تقلیل تعرض الطالب وأفراد الكادر المدرسي   یتمثل ھدفنا العام في بذل كل ما بوسعنا في الحفاظ على أستمراریة العملیات مع
 لخطر اإلصابة بالمرض. 

   
یتم   في مقاطعة فیرفاكس أو منطقة العاصمة واشنطن.   COVID-19وحتى الیوم ال توجد حالة مؤكدة من اإلصابة بفیروس 

ومعلومات إضافیة متوفرة  أخر المستجدات حول فیروس كورونا نشر أخر ما یستجد من معلومات على صفحة الموقع التالي: 
 . دائرة الصحة في مقاطعة فیرفاكسمن 

  
حتى اآلن بألغاء الرحالت المدرسیة الدولیة والزیارات قصیرة المدى من والى بعض الدول وذلك حسب  FCPSقامت مدارس 

 . CDCأرشادات مركز السیطرة على االمراض والوقایة منھا 
   

 سنواصل تزویدكم بالتحدیثات بشكل منتظم نظراً ألستمرار تطور ھذا الوضع بسرعة. 
  

 مع أطیب التحیات،
 Scott Brabrand 
 لمدیر العام للھیئة التعلیمیة لمدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیةا
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