
   

            
        

              
              

          
                    

     

   
           

           
 

        
 

       
  

         
         

            
           
                   
    

        
       

           
           

    

             
          

     
 

 

 

  

FARSI 
 2020 ھیرفو 6 شده زورب ھیعالطا

FCPS یانتک سکفرفی تشادھب مانساز یکارمھ با (FCHD)،ونچی ردتمالسوتاشدھبنراحبکدیزنزا 
 نتوفع ھب التبا زا یدروم چیھ ، رضاح لاح رد د.راد تراظن حتت یلحم متالس و شتادھب رد ار نآ اترأثیت

 زکرامقطب .تاس هدنش هدھامش تختایپایو،اینیجروی اییانتکسکفرفی رد)nCoV-2019( اونرکددیجسوروی
 مانساز .تسامکهدحتمتیاالا در مومعیابر طرخ ضرحا لحا در ،)(CDC ضارمایرگییشپولرکنت

 و ھھیتمومعیابر ار ناوکر سویروهبارردهدش وزبر بلطامزاھخنس کی FCHD یتناک سکرفیشت فادھب
 وب در انوتیم یننچمھار ناوکر دیدجسویرو وعیشدورم در تاالعطا ینتر وزبر و ینر آخ ت.ساهدادھرائا

 .دکر ھظحالم CDC یتاس

FCHD رد ات ستا یراکمھ لاح رد یناتسا و یلحم ،لاردی فمومع ینمیا و شتادھب یاھ نامزاس کتراشم اب 
 یدجد سوروی تعیوض ھکاجآن زا.دھدماجان ھعماجتیمناظفحیراب را یمومع شتادھب اتمادقاموزل رتوص
 و یمومع شتادھبیاھھیوصتیراجا ھتج FCHD اب یراکمھ ھب FCPS ،تسالوحتلحا در نانچمھ ناوکر

 .داد دھاوخ ھمادا ھعماج اب هدش زورب اتعالطا یراذگ کارتشا ھب

 انوکر یدجد وسریو وردم در لواتدمتالاوس
(nCoV-2019) 

(nCoV-2019) FCPS .1 یم ماجنا یتامااقد ھچانورک یدجد سوریو رهابرر دیخا یاھ ینارگن عرف یارب 
 ؟دھد

FCPS یتناک سکفرفی تشادبھ نازماس ینگاھھم اب (FCHD)،ونچی ردتمالسوتاشدھبنراحبکدیزنزا 
 ھب التبا زا یدروم چیھ ، رضاح لاح رد د.راد تراظن تحت یحلم تمالس و تشادھب رد را نآ رأثیت ھونگرھ
 .تاس هدشنهدھامش تخیتاپایو،انیجیروی اییانتکسکفرفی رد)nCoV-2019(اونرکددیجسوروی تونفع

 ست.ا مک هدحتم التایا رد مومع یارب رطخ رضاح لاح رد ،) (CDC ضرامایرگیپیش ولرکنت زکرامقطب
FCPS با ،مزالتماادقا یا ییمانھاریابر ،مولز تورص در FCHD ،ویتالمس با ھکھمسئل نیاعفریراب 

 د.رک دھاوخ یراکمھ رد،اد طابترا ام سرادم رد شتادھب

اینازومآشناز داھتسدنآایآ ت.سا ردهکرسف نیچھبًاریخا مندزرفھسرمد ری دردا فینم ندزرف.2
؟دننامب لزنم رد یداب ندا ردهک رسف نیچ ھبًاریخا ھک ھسرمد نانکراک

FCPS اب FCHD تشداھبتاماقمزاددیجیاھیایمھنرا سااس رب را تاعالطاوتاس ھداشت کیدنز یکارمھ 
اھیایمھنرا وتاس هدرکرغییتًراخیانرافامس یرابیمومعتشداھبیاھھوصیت.دکن یمتفاریدیمومع

 .دردا رفس نامز ھب یگبست

 ھانخرددایب،دوشیمهددی واردیفسنتلکشمایھرفس، تب مئالعو ددرگربنیچزاھکیدرر فھ
 نامردوتداشھبنامزاسای)کزش(پ یانمردویشتداھبتامدخهدنھدھائراابھصلافالبودانمب
 .درگیبسامتیانتکسکفرفی

• 

LS-Health-Coronavirus Q and A 

https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/coronavirus.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


               
    

    
 

        
  

  
 

          
       

           
        

     
       

         

       
        

  
     

           
    

   

            
           

               
          

               
          

                
     

 

               
                 

   
 
 

 ینمازهدودحمزا خارج ظرندورمصخش،تساھتشگ باز ینچ از یرخا وزر 14 زاشیپدرن فیارگا •
 رد یتیدودحم چیھ رت)وص نیا ردو ( ستا ھتشاد ار انورک دیدج سوریو ھب البتا لامحتا ھک داشب یم
 .رداند ھسرمد ردروضح

 ،تساهدشدروا هدحمت تالاای ھبھریوف 2 زور رصع زا لبق ستا ھتشگزاب نیچ زا ھک یصخش رگا •
 لاح لماش ھسردم رد روضح یتدودحم ھنوگچیھ ،تسا هدمآرد ارجا ھب رتفاسم دیدج اتررقم ھکینامز
 د.ش دھاوخن وا

 حتت ،تسا هدش هدحتم التایا دراو ھیروف 2 هاگماشزادعب،تاس ھگشتزابنچی زاھکیخصشرگا •
 ناھوو رھش ھلمج زا ، یبوھ ناتسا ھب ھک یداراف .فترگ دھاوخ رارق یمل ددیج یاھیتدودحم و ترارقم
 نچی رگدی قطامن ھبھکیدارفا.تداش دھنواخیراجباھطینرنقکیزور 14 دتم ھب ، دندوب هدرک رفس
 ، دنشتدان مقیمست طاتبرا ، ستا هدش التبم انورک دیدج سوریو نتوفع ھب ھک یصخش اب و دندوب هدرک رفس
 نیا ناکدوک رفت.گ دنھاوخ رارق لرتنک و رتاظن حتت شتادھب نامزاس طسوت و دنوش یم ھطینرنق-ودخ
دیدج یاھ یتدودحم نیا د.ش دنھاوخ دودحم ھسردم رد روضح یارب رفس زا سپ زور 14 دتمب هورگ

 .تاس نچی رداونرکدیدجسوروی ناالیمبت دادعتھستوپی شزایفاهدھندنانش

 ترازو تراظن اب زرو 14 تسا فظوم نم ندزرف و تسا ھتشگزاب نیچ زا ھیروف 2زا دعب نم ادهوناخ .3
 ؟منکرکا ھچدبای من .دوشھینطرنق-ودختاشدبھ

 ز)ومآ شناد( بتیغ دتم لوط رد و دریگب سامت ھسردم ریدم اب ھلصاالفب دیاب سترپرس ای یلو دراوم نیا رد
.داشبطارتباردھرسدمابًامقیمست

 حدهتم تالایا ھب ھیروف 2رید دجد یاھ تیودحدم لامعِا زا لبو ق دنا دهرك رسف نیچ ھبًاریخا ام ادهوناخ.4
 ھچ دیاب م.یرااه دگن ھسرمد زا روو د ھناخ رد یتدم یارب ار ودخ کودک میا ھترفگ میمصت ام ند.تشگزاب

 ؟میکنرکا

 ، ندردگیم ربنچی ھبرفسزاھریوف 2 زالبھ قکیدرافا،یمومعتداشھبیاھلمعالرودست واھیایمھنرا قطب
 زاسپتاس نکممناستررپسایندیلوا زایخربھکدکن یمقدیتص FCPS ،لاحنای اب.دونشیمنھطینرنق
 یانمزتدمیرابرا دوخدزنرفدرنگیبمیمتص،درنادرراقاونرکددیجسوروی رأثیتتحتھکیقطامن ھبرفس
 درگیبمیمتص هدواانخھکرتیوصرد.داشبیمتسررپساییول هدھعھباھتن میمتص نای .دنردا ھگنھانخرد
 ودرذاگبنامیردرا دوخیاھیرانگنودرگیبسامتھسردمردیمابھصلافالب،درداهاگنھانخردرا دوخدزنرف
.داشبطارتباردھرسدمابًامقیمست )زومآشاند(تیبغتدملوطرد

 ھکندا ردهکرسفرگدییھاروشک یادنیلات،یوبجنهرکھبھکھسردمنناکرکایانازومآشنادردومرد.5
 تکرش ھسرمد رد ندناوت یم اھنآ ایآ ؟روطچ ، تسا هدش ییاسانش انورک یددج سوریو زا ییدجد رداوم نآ رد

 ؟دکنن

 شدان زاھستدنای روحض یرابیدیتودحمچھی ودرداندوجواھروکش نای بھ ترفامس یرابیدیتودحمچھی
 از یرغییھاورشک در ناوکر دیدجسویرو از یشنا یھا تنوفعدادعت.درادندوجوھسردم در نانککار یا انوزمآ

 ست.ا مک رایسب نیچ



    
      

 
                

           
      

    
 

       
  

               
               

          
           

 

         

              
          

     

   
       

    
        

          
       

             
                

      
            

           
          

           

              

             

؟ودشیمھچ، شداب ردهکرسف نیچھبًاریخا ندمراککیایزومآشناک دیهادوناخیاضعازایکیرگا.6
 ؟دکنن تکرشھرسدمرددنناتو یمانھآایآ

 مقیمست سامتهدواانخابھکیدرفردو،داشبهدرکنرفسنچی ھبً)اصخش( دنمکار کی ای زومآ شدان کی رگا
 زایمالئعچھی ،دان ھگشتربنچی زاھشتذگزور 14 یط ھک )رداد میقتسم دمآ و فتر هداوناخ اب ھک یسک( دردا
 روضح یارب یتیدودحم چیھ ، دوش یمن هدید س)فنت رد لکشم ای ھرفس ، تبا (نورک دیدج سوریو نتوفع ھب التبا
 .ردادن ودجوھسرمد رداھنآ

 رر دوضح زهاجا و دنک یم تراظن دنا هردک رسف نیچ ھب ھک ار ینادنمراک ای نازومآ شناد FCPS آیا 7.
 ؟تشاد ندھاوخ ار ھسرمد

FCPS ھك ستاهاگآ CDC كایمرآيھامرز از تظافحوهدحتمتیاالاكمرگو )CBP(يھا يگرلباغر 
 در ھک ار ینادنمکار یا انوزمآ شناد FCPS ، لاحنیااب ).2020 ھریوف 2(دان هددا ماجان را ھفترپیش ياشتدھب

 لاحرد عترسھبتیعضوکینیاھکاجنآزاد.نکیمن رتاظنایشایمزآ،دانهدرکرفسیمللالنبیحطس
 ار یازندورماھللعماروتسدواھییانماھراتددھ یمھامدا FCHD اب دوخ یراکمھ ھب FCPS ، ستالوحت
 .ھددھئارا

 ؟مھم داجنا مناوت یم یراک ھچ ھسرمد رم ددنزرت فینما ظحف یارب ؟تسا رطخ رن دم ندزرف ایآ.8

 روطھبهدحمت تالاای لکیرابونزاومآشاندیراباونرکدیدجسوروی تونفعھبالبتارطخ CDC مارآ قبط
 .دوش لقتمن FCHD ردرگیوا یاھریامبی رارستپھبیراکتاعاسرددوانتیمصاختالواس.تسامکیکل
 .داشبیم 3511-267-703 سامت نفتل هرامش

 عایش ،زاالنوفنآ ھلمج زا ،دنوش یم یسفنت یرامیب عثاب ھک اھ سوریو زا یرایسب ، ناتسمز لصل فوط رد
 دوشیمھوصیتیفسنتیاھریامبی رایسوازالنوفنآ،یگدروخامرسزایرگیوجل یاربھکیطاحتیادروام.دنھست
 ررکم نتسش ، ھسطع و ھفرس ماگنھ ناھد ندناشوپ ت:سا ستد شتادھب و یسفنت حیحص شور یتاعر لمشا
 .یماریبمگانھدرلنزمدر دننماوھاتسد

 نکممای ندشابھتشاا درنیچھبرسف صدقتسانکمم FCPS ناندمراک و نازومآ شناد ھک میا هیدنش ام.9
 ؟ودش یم لرتنک ردوم نیا ھنوگچ ؟دننک یدزداب FCPS رد ام سرادم زا نیچ نادنمراک و نازومآ شناد تسا

 تدمهاوتکیاھدیدزابیرابیزری ھمارنبماگھن ، انوزمآشنادتدمهتاوکیھادیدباز FCPS 3325 ترارقم
 وکیسرتریدیم،دنرآیفنای زایخشبنواعن ھب.دھدیمھائرانرادیمیراب را ییاھیایمھنرا ،نزاومآشدان
 صخمش FCPS د.ھد یم راررت قاظن حتت ار هدش نییعت شیپ زا یاھدیدزاب و رفس ، ESOL اتمدخ رتدف
 لاحرد.تاس هدشنیزری ھمارنبنچی زااینچی یاربیللمال نبی ددیزابچھی راضحلاحردھکتاس هدرک
 یارب،اونرکدیدجسوروی عوشی لدلی ھبیرورضرغی یاھ رتافسمھکلی زایرگیوجل یراب CDC ، رضاح
 از دیدباز از FCPSو ستا ام یتولوا نانکراک و نازومآ شناد ینمیا ست.ا هدرک رداص رفس رادشھ نیچ
 .دکن یمنیانتیبپش دناھفترگرراقاونرکدیدجسوروی رأثیتتحتھکیقطامن

 ؟مرگیبسامتدیبا یسکھچ با مشبا ھتشادلاسؤ نمرگا. 10

.دریگیبسامتھرسدمابًامقیتمسًافطل،دریدایؤالسھرسدمردنادتنزرفروحض درومردرگا

tel:7032673511
https://go.boarddocs.com/vsba/fairfax/Board.nsf/files/ANLSSH6F32AB/$file/R3325.1.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/fairfax/Board.nsf/files/ANLSSH6F32AB/$file/R3325.1.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/fairfax/Board.nsf/files/ANLSSH6F32AB/$file/R3325.1.pdf


             
                    

      

 تونفعزایرگیوجل هوحنایاونرکددیجسوروی مئالعویرامبیدرومردیالوسنارسترپسایندیلوا رگا
 مانساز در لقاتنالبقا یھا یماریب تارسپر یک با یکار تساعا در تا مینکیمقیوشتار ھانآ،دناردیسفنت
 .داشبیم 3511-267-703 سامت نفتل هرامش د.نریگب سامت یتناک سکرفیف نامرد و شتادھب


