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  أعزائي العائالت،

  
ه رابط متابعة لرسالتنا إلیكم األسبوع الماضي حول الحالة الصحیة الجدیدة التي تظھر لدى األطفال في مدینة نیویورك وأماكن أخرى، تجدون أدنا

   إضافیة.) تقدم معلومات NYC Healthإلى صحیفة الحقائق من إدارة الصحة والسالمة العقلیة (
  

ً باسم متالزمة —)MIS-Cوفقًا إلدارة الصحة، تمت إعادة تسمیة ھذه الحالة باسم متالزمة االلتھابات المتعددة لدى األطفال ( المعروفة سابقا
  الماتھا وأعراضھا.). الحالة نادرة ومن المحتمل أن تكون مھددة للحیاة، لذا من المھم أن تتعرفوا على عPMISااللتھاب متعدد األنظمة لألطفال (

  
التابعة إلدارة الصحة بمدینة نیویورك (باللغة اإلنكلیزیة فقط) تنقل معلومات جدیدة حول المتالزمة وأعراضھا، ومتى یتعین طلب  صحیفة الحقائق 

، فإن )COVID-19) مرتبط بمرض (MIS-Cالمساعدة الطبیة والعالجات والخطوات الوقائیة. ألن متالزمة االلتھابات المتعددة لدى األطفال (
   ) ال یزال ضروریًا.COVID-19اء طفلك بعیداً عن التعرض لمرض (العمل على إبق

  
  كتذكیر، یجب على العائالت مساعدة أطفالھم على فھم أھمیة التدابیر التالیة والتأكد من أن أطفالھم یتبعونھا:

  
مارھم عن عامین والذین یجب على جمیع األشخاص الذین تزید أع، )NYS 202.17بموجب األمر التنفیذي لوالیة نیویورك رقم ( •

إذا لم یتمكنوا من الحفاظ على مسافة جسدیة من اآلخرین.  یمكنھم تحمل غطاء الوجھ طبیاً ارتداء واحد عندما یكونون خارج منزلھم
احد بالقرب یمكنكم العثور على و—تتوفر أغطیة الوجھ المجانیة في مراكز توزیع الوجبات التابعة إلدارة التعلیم في جمیع األحیاء الخمسة

  .على الموقع اإللكتروني إلدارة التعلیممنكم 
  یبقى التباعد الجسدي والنظافة الصحیة أمران مھمین، حتى أثناء ارتداء غطاء الوجھ. •
بینھم وبین اآلخرین  أقدام (حوالي مترین) على األقل 6الحفاظ على مسافة بالغین واألطفال عندما یكونوا خارج المنزل، یجب على ال •

  كلما أمكن ذلك.
  یجب على اآلباء تذكیر األطفال بأھمیة النظافة الجیدة للیدین ویجب أن یساعدوا في ضمان غسل األطفال أیدیھم بشكل متكرر. •

  
عائالت تظل صحة وسالمة مجتمعاتنا على رأس أولویاتنا، وسنستمر في اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للمساعدة في الحفاظ على سالمة التالمیذ وال

لحصول على أحدث المعلومات حول متالزمة االلتھابات المتعددة لدى األطفال في أي وقت ل nyc.gov/healthوالموظفین. یرجى زیارة الرابط 
)(MIS-C لطرح أي أسئلة. 311، وال تترددوا في االتصال بالرقم  

 
 

  مع خالص التقدیر واالحترام،

       
Richard A. Carranza       

        مستشار التعلیم
    إدارة التعلیم لمدینة نیویورك

 

 

 

  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-pmis.pdf
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://www.opt-osfns.org/schoolfoodny/meals/default.aspx
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page

