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PUB LIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

■ 

نشرة صحیة 
الطالب أمور  ألولیاء

ARABIC 

 تناك ءاوس ب.الطلا نم ھنارقأ يقابب قالحلا يف ةبوعص يقالیو ةسردملا نع ھبایغ ةیجتن مایأ ةدع ھیلع یعضت امنیح بكرلا نع بلاطلا فلتخی
 .ملتعلا تقو عایض يوھ الأ بلاطلل اھسفن ةیجتنلاف ،رأخ ببس يأل وأ ةسردملا باذھلا نم برھتلل وأ ضرملا ببسب بلاطلا اھیف بیغت يتلا مایألا
 ةیسرالدا مایألا ددع لیلقتل مكعم قیسنتلاب بغرن اننكل ،لزنملا يف ءاقبلا ىلا نوجاتیحو ضرملاب نایألحا ضعب يف نیقاھرملاو لافطألا با ُصی دق
 .ةسردلما نع بلاطلا افیھ بیتغی يلتا

 !ةعرسب بلاطلا ىلع ةئعاضلا امیألا ددع دیازت
 ة.نسلا يف ةساردلا نم ةعئاض یعباسأ ةدع مكارت ىلا رھشلا يف بالغیا نم ماأی ةضعب اعضی يدؤی نأ نیمك •
 ت.ایضایرلاو ةءارقلا يتدام يف ةصاوخ ،ھئالمز يقابب بلاطلا قالح ةبوعص ةدایز يف رذع نودب وأ رذعب تناك ءاوس بلاطلا تابایغ ماھست •
 ةدایز يف ماھسی ةركبملا تاونسلا هذي ھف ةسارالد نم مایأ عایض نإ .لفطلل ةمھمال لحرامال نم ىولألا ةحلرملوا ةضورال ةحلرم ربتعت •

 .ةثالثال ةحلرمال ةیاھنيفةءراقال يفلكاشمنميناعیسامًابالغو،ةقحالال توانسال يفبالطلاىعل مّعلتال ةبوعص

 ةسردمال عمو بطالال عم لمعال
 ح.انجلا ىلع بلاطلا دعاسی اذوھ ھ.بایغ بوجتسی يوق ببس كانن ھكی مل ام ًایموی ةسردملا ىلا بلاطلا روضن حم دكأتلا •
 تاموعلمالنیوتدبمق.رمألامزلذاإھلةعداسمالریفوتلنمزمضرمنميناعیبلاطالناكاإذمعل ىعل يسرمدالرادكالنإنمكدأت •

 يف ةیسردملا ةیصحلا ةیاعرلا ریفوت تامولعم ةرامتسأ ىلعو ةیصحلا ةقاطبلا ىلع يسارد ماع لك يف نزملما بلاطلا ضربم ةقللمتعا
 .ئرواطال ةالح

• 

• 

• 

 ة:یدفم اركفأ
 نع بلاطلا بایغ تقو لیلقتل كلذو ةریھظلا دعب ام ةرتف نم رأختم تقو يف نانسألا بیبط وأ بیبطلل لفطلا ةرایز دیعاوم دیدتح لواح •

 .اعطتسمال رقد ةسرمدال
 .ھمیسلتوبجواالھالمكأنمكدأتالعمةسرمدلاىالباھذالمعد ھیعل بجوتیناك إذا ةیسرمدالھتابجواىعل بالطاللوصحنمكدأت •
 بیتغسی يلتاةرفتلاوھابغی بسب نعيسردلماردالكا الغابوةسردلمانعبسیتغی بلاطلانأبكردتالماحةسردلمابلاصاألت كلیع •

 .ةسردلمانعافیھ
 ة.سردملا يفظوم لبق نم اھبلط لاي حف بیبطلا نم ةركذم ىلع لوصلحل أیھت

 :ةیتالال عقاومال ةرایز ىجری ،تماوعلمال نم دیزملل

 FCPS سردام يف يسردملر اوضحلت اامولعم
www.fcps.edu/attendance 

 اھنم ةیاقولوا ضراماللى اع ةرطیسلز اكرام
www.cdc.gov 

 لافطألا بطل یةكیرالما یةیمداكألا
www.aap.org 

 سكافریف ةعطاقم لیلد

• 

 بوجتی ناك اذإ و.برلاب مكتحلا ةطب خلاطلا بیبط ضعو ةیموكلحا سكافریف ةعطاقم سرادم طرتشت ،وبرلا نم يناعی بلاطلا ناك اذإ
 ةفاك دووج نم دكأت و.برلاب مكتحلا ةطى خلع كلذب ھل حامسلا ىلا ةراشإلا بیجف ،ةسردملا يف ھعم قاشنتسألا زاھل جمب حلاطلا ىلع
 ).خال ،ةعدابمال بوبنأ ،قاشنتسأ زاھج( ةسرمدال يف بالطال ىلد وبرال تابونب مكحتالب ةصاخال تامزتلسمال
 دووج نمدكأت و.برلابمكتحلاةطب خلاطلابطبی عضوةومیحكلاساكفرفی ةطعاقمسرادمطرشتت،وربلانميانیع بلاطلاناكاذإ
 ).رابتخأ طئراش ،مالد يف ركسال سایقم ،نیولسن(أ ةسرمدال يف بالطال ىلد يركسال ضرمب مكحتلل ةصاخال تامزتلسمال ةفاك
 ىلع ةسردملا تناا كملن. كیملمعلاو يسردملا ردالكا دارفأو ،ةسردملا يف ةمالعا ةحصلا ةضرمم عم حوتفم لصاوتلا نویك نأ بجی

 ب.لاطلل ةدعاسملا یمدقتل ةیوس نواتعلل لضفأ لشكب دتعسم صخش لن كاا كمل، كةیحصلا بلاطلا تاجایتحإب لمع

LS-Social Work Services-Health Flyer for Parents www.fcps.edu/resources/gotoguide 

https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/
http://www.aap.org/
http://www.aap.org/
http://www.aap.org/
https://www.fcps.edu/resources/gotoguide
www.fcps.edu/attendance
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 ؟لزنمال يفبالطال ءقابأبیج ىتم
 .ةنس 18 ىال 5 رمعنملفاطألاهنادأترحاتقمال لمشت

 .ارصغلالاطفألاو ضعلرالاطفألا أنشبةلفتخمتایصوتلا ونتك دق

؟لزنملي اف بلاطلا ءاقبأ بجی لھ  ضارماألو ضارعاأل
َ- كال مدع نم بالطلي افعی ال كضرم .ةرسدمال ىلا باھذال بالطال ىعل نیعتی لزا ال ، تنك ذاإ ًاضیمر
 ةجوز/الجولزا وأ ،بارقألا وأ ،نایرجلا دحأ نم بطلأ .مایألا هذھل ةقبسم ططخ عض .ةدرسمال الى باھذال
 .ةسدرمال لىوا نم بلطالا بحاطصأ

فىشتسملا لىا لخد ،ھدجُ  م ،ضیرم نیلداولا حدأ ناك اإذ

 بیدرت متی ذإ ة.درسمال ىال باھذال ھنكمیف بالطال ىدل ضمرلا ضعراأ ىعل ةطریلسا نكمی امالط – كال
 تابطلتم نم اھیرغ ىعلو ةنممز ضمراأ نم نوناعی نیذال بالطلا ةدعامس ىعل ةرسدمال فيظمو
 .ضمرالب ةصلال تذا ةیحصلا ةیاعالر

 .خ)ال ع،رصال ي،جلنمال مدال رقف ي،ركسال ءاد و،برال( ةنمزمال ضارمألا
 .اھنم ءافلشا سیول اھیعل ةطریالس نكمی دمألا ةیلوط ةیضمر ةالح يھ ةنممزلا ضامرألا

يفظوم الى ث ا ھباھذ لفطال لصوای نأ بجی – كال ّ  دحت .تیرایغتال هذھ ببس دیدحت كیعل نكل ،ةرسدمال لى
وأ رّ  منتال نم يناعی لفطلا نوكی دق .ةیحصال ةیاعرال یرفوت نع ةولؤمسلا ةھجلع ام مرألا ثحابتو ةسدرمال

بجوتتس دق .نیخرألا عم مجنسم یرغ وأ ةیدرسمال ھتابجاو ءادأ يفًافلختم نوكی دق وأ ،ةیسفن ةمدص نم
 .ةیحصلا ةیاعالرب نیصتخملا نم وة أرسدمال يفظوم نم ةدعاسمال ةمرتمسلا نزحال تاشرمؤ

 ةسدرملا ىلا باھذلاب لفطلا بغیر ال
 ،كوسللا يف یرغت ،نیخرألا عم طالتخألا في ةبغالر مدع ،بضغلا ،فوخالب ورعالش ،ركرتمء الاكبال
 نایثغالب ورعالش ،ةدعمال يف مأل
 و، أةمدصلل ةقحاللا ةیسفنال تابطراضأل، اققلل، ابائتكألاب ةباصإلا تامالع ضاعرألا هذھ نوكت نأ نكمی(
 ف)ولخا

.ةیسدرمال ةطنشألا يف ةكارمشلى اعلًدرااق ناك اذة إدرسمال الى باھذلا بالطال على بجی- كال  دبرلا تالنزب ةباإلصا ضاعرأ
 نذألا يف مأل ،فیفخال لاعالس ،ساطعال ،فنألا حرشف/نألا ددانسأ

.سرأل المقل صاخ وبماش لامعتأس نم ةیولألا ةجالعمال لمكأ ذاإ ةسدرملا ىلا باھذال لفطلل نكمی – كال  سأرلا لمق
 ھأسر يف كحرتی ام ءشي دوجوب لفطلر اعیش دقو ،سرأال يف ةدیدش ةكح

 اذا إمأ .ةسدرملا يف )ةیرھلشا ةرودال( ضیحالب ةقعلتمال ورمألا ةجالعم نایحألا مظعم يف نكمی – كال
 هذھ في ةیحصلا ةیاعلرا مدقم ةارتشسإ بجیف ةرسدمال ىال ةبالطال ورضح عم ضارعتیو دیدش مأللا ناك
 .ةالحال

 ضیحال یاضاق

 مایقال على ةدرقلا ھیدول ةحضوا ةباصھ إیدل نكت مل ذاإ ةدرسملا ىال بالطال بھذی نأ بجی – كال
 ملألا ناك اذة إیحصال ةیاعرلل ةمدقمال ةھجال ةارتشأس بجی ).لكألا ،مالكال ،يمشال( ةیدایتعألا تایالعفالب

 .صلاوتم وأ یدشد

 مآلآلاو ،لحاكلا ءاوتلأ ،ادھجألاو رتوتلا

 ھتدوع لبق ةیحصال ةیاعالرب صتخم لبق نم بالطال ةنیاعم بجی ،نیعال نم تازافرأ كانھ تناك اذإ – نعم
 ةترف ءانثل أزنمال يف ءاقبلھ ایلعف ،ميوثجرال ةمحتملال باھتألب بالطة الباصإ صیخشت مت ذاإو .ةرسدمال الى
 .ةیویحال تدااضمالب جالعال نم ةعاس 24 مامتأ تىح وأ ھیعل ضعراألا ورھظ

ُ ن)یعال نطبا بھاتأل( ةمِ مال بھاتإل حتل
 .نوللء اراضخء/افرص ةكیمس تزافراإ عم نوالل يدور عینلا ضابی ونكی

 ضعراألا هذھ تناك اذإ .ةیحصلا ةیاعلرة لمدقملا ةھجالب لاصتألوا لنزملا يف بالطلا ءاقبأ بجی – نعم
 .وبالرب مكحتلا ةطخ يف ةحضوملا تداارشألا بسح بالطلج لالعال میدقت بجیف ،وبالرب ةباصإلا نع ةجتان
 .ةسدرملى الا بالطال لاسرا أھدعب كنكمی ضعرألا ىلع ةطریالس دنعو

 لعاسال
 ةبوعص وأ ،سفنتال ءانثأ )یرفص(ال ةجشرحال ،عیرالس لاعسال وأ ھیعل طریسمال یرغ وأ دیدالش لاعالس

 .سفلتنا

لاھألساب ھتباصإ الى ةفاضإلاب أیقتی وأ ىمح ھیدو لأًاضیرم ناك ذاإ لنزملا يف بالطال ءاقبأ جىیر – نعم
 مالآب عریش بالطال ناك وأ مدب بوحصم زبرالا ناك اذإ امأ .لاھألسا فقوت ىعل ةعاس 24 ورمر نیح الى
 .ةیحصلا ةیاعللر ةمدقمال ةھجال ةارشتإس كیعلف أیقتی وأ مىح ھیدل وأ ،نطبال في

 السھألا
نعًاضیأًاجتان نوكی دق ھنكل ،ضمرب ةباصإلا كررتم لكبش لئاسال ون أیللا زبراال جوخر نيعی دق
 .ةنیعم ةیودو أأ ماعط لوانت

 لونز نیح الى لنزمال يف ھئاقبإ بجی ةالحال هذھ يفف ،علىأ وأ 100.4 بالطال ةارحر ةجدر تغبل اذإ – نعم
 بھذت مل اذإ .ةارحرلل ةضفاخلة ایودألا مداختأس نودب ةعاس دةلم 100.4 24 نود ام الى ةارحرال ةجدر
 .ةیحصلا ةیاعللر ةمدقملا ةھجلا ةارتشسك إیعلف ،ىعلأ وأ تغبل وأ مایأ 2-3 102.0 لالخ ىمحال

 ىمحلا
 ىال ةفاضإلاب ىعلأ وأ 100.4 ةرراحال ةجدر تغبل ذاإ ةصاخ ضرمالب ةباصإلا لىى امحلا دوجو یریش
 .خلا ،ؤیقتال ،قحلال باھتال ،يدجل حفط ،كوسلال يف یرغت لثم ىخرأ ضاعرأ ورھظ

 مل وأ ةعبسر يدجللا حفطال تشرنأ ذاإ .ىمح عم يدجل حفط ھیدل ناك ذاإ لنزملا يف بالطال ءاقبإ بجی – نعم
 .بیبطلا ةعجرامو لنزمال في بالطال ءاقبإ بجی ،ةحیقتم ةحوتفم حوجر ھیدل تناك وأ نحستی

 ىمح عم يدلج فحط

 ةدوعال بالطلل نكمی ي.ویحال داضمال ھئاطعإ نم ىلوألا ةعاس 24 لالخ لنزملا في بالطال ءاقبإ بجی- نعم
ىّ رومرو ةیویحال تدااضملا ذخأ نم لقألا ىعل ةعاس 24 24 ھالمكأ دعب ةسدرملا الى  محلا لاوز ىعل ةعاس

ضعراألا قياب ن ّ  حستو

 )قحلال بھاتأل(
 .زوللا رمراحوأ مورت ،ةدعملا يف مأل ،ىمحل، اقحللب ااھتأل

 لصتأ ،ءقيال مرارتسأ لاح في .ةعاس 24 ةدمل ءيقلا فقوت نیح ىال لنزملا يف بالطلء ااقبإ بجی – نعم
 .ةیحصلا ةیاعلرل ةمدقملا ةھجالب

 ؤیقتلا
 ،ىمحلا وأ لاھسإلاب ةباصإلاب بوحصم ءقيلن ااك اذإ ة.عاس 24 ةترف لالخ ثركأ وأ نیتمر بالطال ؤیقت

 ).ىمحال ،لاھسألا( ضعراألا كتلب ةصاخلت اایصوتلا ىال عوجلرا جىیر
 طالعاأل نكمی .لقألا ىعل مایأ ةسمخ ةغالبال لعزال ةترف ءاھتنإ نیح الى لنزملا يف بالطلا ءاقبإ بجی – نعم

 .ةمالالسو ةحصال تداارشة أقیثو في تدااشألرا نم دیزمال على
 ةیعدملا ضارمألا

 ،مق/الشوذتلا تياسح نداقف ،سفنتال في قیض ،لاعس ،ةیررعقش ،ىمحال ضعراألا لمتش-19 – یدفوك
- قحللب ااھتأل -  عادص ،أقی/تانغثی ،لاھسأ ،انقحتألا/فألنا شحرتالضعلا يف مآلا بعتال-

 اربتعوإ بیبطل البق نم ھتنیاعم نیح ىال لنزملا يف بالطلا ءاقبإ بجی – نعم
 .يدعم یرغ بالطلا ضمر

 ةیعدملا ضارمألا

نوللا رمحأ يدجل حفط ورھظ ھییل ،قحللب ااھتأل وأ ةدعملا يف ملأ ،عداص ،ىمُ- ءاملا يیردج  ح
ً .ھجووال فطراألا ىعل مث الوأ نطبلا ةقطنم يف ةكحب بوحصم

ً – ةنیاملألا ةبصحلاو ةبصحلا ھجوى العل اھدعب نینذألا فخل الوأ ورھظالب دأبی يدجل حفط ،ددغال مورت
نینیعالررامحأعملاعوسةفیفخىمحو،لصافمالباھتلوا ،مسجلاءحانأ يقباو

ةقیقرال ةیباعلال ددغال مورت ،ةیھشن الداقف ،تالضعال يف مآلا ،عداص ،مىُ – فكانال  ح

توصلا ةیالع "تاقھ"ش اھبقعت ةعیروس ةیرثك لاعس تابون – يكیدال لعاسال
 دیدشال بعتالب ورعلشا عم ؤیقتو ، 

 .ةامعلا حةصلا ةیعجمو ،لافطألا بطل یةكیرالما یةیمداكالا ،(CDC( انھم ةایقولاو ضارمألا ىلع ةرطسیلا زكارم لمشت ةقوثوم ردامص نع ةرداص ةحرقتم تاداشرأ ىلا تاملوعملا هذھ دستنت
 .Alameda ةعاطقم يف ةماعلا ةصحلا رةئاد راصدإ نم تامولعملا ھذه

https://www.fcps.edu/return-school/health-and-safety-guidance-document

