 18أغسطس /آب2020 ،
أعزائي أفراد مجتمع مركز اإلثراء المحلي (، (REC
نشكرك على التزامكم التعاوني بصحة وسالمة طالبنا وموظفينا .مع استمرار فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19في التغيير السريع لمدينة
نيويورك ومجتمعنا المدرسي ،نود أن ننتهز هذه الفرصة لمشاركتكم بعض التحديثات:
استجابة لزيادة معدالت انتشار فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19في بعض الواليات داخل الواليات المتحدة األمريكية ولحماية سيطرة
نيويورك على فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19بشكل ناجح ،فقد انضمت والية نيويورك إلى واليتي نيويوجرسي و كونيتيكت في إصدار
إرشادات السفر ألي شخص عائد من السفر من واليات أخرى تعرف انتشارا ً كبيرا ً لفيروس ( )COVID-19في مجتمعاتها 1.أصبحت إرشادات السفر
اعتبارا من يوم الخميس  25يونيو /حزيران .2020 ،إذا كنت قد سافرت من إحدى الواليات المحددة 2التي تعرف انتشارا ً كبيرا ً للفيروس داخل
سارية
ً
المجتماع ،فيجب عليك الحجر الصحي عند دخولك نيويورك لمدة  14يو ًما من آخر سفر داخل هذه الواليات المحددة ،إذا كانت تلك الوالية تجتمع فيها
معايير طلب مثل هذا الحجر الصحي في تاريخ دخولك والية نيويورك  .لن يُسمح لألطفال ،والموظفين ،وأولياء األمور /مقدمي الرعاية الذين يطلب
منهم الحجر الصحي بالحضور أو الدخول إلى أي من مواقع مراكز اإلثراء المحية ( )RECطوال فترة الحجر الصحي الخاصة بهم.
 ال تنطبق متطلبات إرشادات السفر على أي فرد يمر عبر الواليات المحددة لفترة محدودة (أي أقل من  24ساعة) خالل مسار السفر.
 تشمل األمثلة على هذا المرور القصير على سبيل المثال ال الحصر :التوقف في محطات الراحة للمركبات ،والحافالت ،و /أو القطارات؛ أو
التوقف الستقالل خطوط الرحالت الجوية ،أو حافالت السفر ،أو قطارات السفر.
 تتطلب إرشادات السفر من جميع سكان نيويورك ،باإلضافة إلى الزائرين من خارج الوالية ،تحمل المسؤولية الشخصية في االمتثال
لإلرشادات من أجل المصلحة العامة للصحة والسالمة.
ذا كانت لديكم أسئلة حول إرشادات السفر ،يرجى الرجوع إلى دليل اإلرشادات المرفق هنا 3.وفقا ً لتوجيهات مركز السيطرة على األمراض (،)CDC
ً4
يجب على األشخاص الذين سافروا دوليا في غضون  14يوما أن يقوموا بالحجر الصحي أيضا.
ضا أن نذكركم بأهمية استخدام أغطية الوجه أثناء تواجدكم في مواقع مركز اإلثراء المحلي ( .)RECيرجى الرجوع إلى هذا الرابط لالطالع
نود أي ً
على التوجيهات 5.باإلضافة إلى ذلك ،أصدر مكتب عمدة مدينة نيويورك المكلف ببرنامج ( )ThriveNYCالدليل الجديد التالي :دليل فيروس كورونا
المستجد ( )COVID-19لموارد الصحة العقلية لألطفال والمراهقين والشباب 6.يوفر هذا الدليل موارد للصحة النفسية والدعم الذي يمكن استخدامه من
قبل األطفال والمراهقين والشباب والبالغين وأولياء األمور /مقدمي الرعاية.
للتذكير ،نحن مستمرون في اتخاذ االحتياطات التالية في مراكز اإلثراء المحلية (:)RECs
 تطهير كل مراكز اإلثراء المحلية ( )RECيوميا ً وفقًا إلرشادات إدارة الصحة بوالية نيويورك.
 الحفاظعلى مسافة  6أقدام على األقل من كمسافة اجتماعية بين جميع األفراد (الطالب وأعضاء هيئة التدريس) ،وفقًا إلرشادات مركز
السيطرة على األمراض (.)CDC
 اآلباء مطالبون بمراقبة صحة أطفالهم كل صباح للتأكد من عدم إصابتهم بالحمى ،أو السعال ،أو ضيق التنفس ،أو التهاب الحلق ،قبل وصولهم
إلى المراكز.
 يتم فحص كل من يحضر إلى مراكز اإلثراء المحلية ( )RECأو يعمل فيها للكشف عن أعراض فيروس كورونا ( ،(COVID-19بما في
ذلك فحص درجة الحرارة ،وال يُسمح بدخول سوى األشخاص الذين ليست لديهم أعراض.
 يجب على الموظفين أو الطالب الذين يعانون من المرض البقاء في المنزل وال يمكنهم حضور المركز.
لمزيد من المعلومات حول األعراض ،ومراقبة صحتكم ،وما يجب فعله إذا مرضتم ،زورول الرابط  nyc.gov/coronavirusوابحثوا عن
"صحيفة حقائق انتشار فيروس كورونا".
ال شيء يهمنا أكثر من صحة وسالمة مجتمعنا ،ونشكركم على دعمكم.
مع فائق االحترام والتقدير،
إدارة التعليم بمدينة نيويورك
 1الرابط اإللكتروني إلرشادات السفر الخاص بفيروس كورونا المستجد (https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory :)COVID-19
 2الرابط اإللكتروني للواليات التي تفرض عليها والية نيويورك قيوداًhttps://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory :
 3رابط إلى اإلرشادات المؤقتة لوالية نيويورك الخاصة بقيود الحجر الصحي على المسافرين الذين يصلون إلى والية نيويورك بعد السفر إلى خارج الوالية:
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/interimguidance_traveladvisory.pdf
 4رابط لموقع مركز السيطرة على األمراض ( )CDCبعد سفركمhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html :
 5رابط فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19حول أغطية الوجه – األسئلة الشائعةhttps://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face- :
covering-faq.pdf
 6رابط فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19لدليل موارد الصحة العقلية لألطفال والمراهقين والشباب بمدينة نيويوركhttps://thrivenyc.cityofnewyork.us/wp- :
content/uploads/2020/06/062920-YouthServicesGuide-Mobile-1-1.p
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