
 

 

 أعزاءنا أولياء األمور واألوصياء،
  

على الرغم من أنه لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت إصابة بفيروس كورونا مرتبطة بأي من المناطق 
تطلب من جميع أولياء األمور إخبار  207فإن المنطقة التعليمية التعليمية الخاصة بنا في هذا الوقت، 

المنطقة التعليمية إذا كنتم قد سافرتم مؤخًرا إلى الخارج أنتم أو أبناؤكم، أو إذا كنتم تخططون لذلك قبل نهاية 
العام الدراسي. ونحن نطلب منكم هذا بدافع الحرص الزائد. رغم ذلك، في حال تأكيد إصابة أحد األشخاص 

روس كورونا، سيكون من المهم الحصول على هذه المعلومات لمشاركتها مع ذوي الصلة بالمدارس بفي
 مسؤولي الصحة.

  
قامت المنطقة التعليمية بوضع نموذج ليستخدمه أولياء األمور لتسهيل عملية اإلبالغ عن هذه المعلومات، 

 وهو موجود على:
  

http://bit.ly/207selfreport 
  

الفيدرالية وتوجيهات الوالية، ينبغي للطالب أو أفراد العائلة العائدين من يرجى مالحظة أنه وفقًا للتوجيهات 
بر الصين الرئيسي و/أو الطالب أو أفراد العائلة الذين سافروا إلى أو توقفوا في الدول التي تدرجها مراكز 

 14لمدة  مكافحة األمراض والوقاية منها تحت المستوى الثالث أو أعلى، أن يخضعوا للحجر الصحي الذاتي
) 708يوًما. إذا كنت في هذا الموقف، يرجى التواصل مع إدارة الصحة العامة بمقاطعة كوك على الرقم (

للعمل على التفاصيل المتعلقة بالحجر الصحي الذاتي، والتواصل  3931-889-800-1أو  633-4000
 مع مكتب الصحة الخاص بمدرسة طفلك لإلبالغ عن الحجر الصحي الذاتي.

 
Maine East - 847-692-8317 

Maine South - 847-692-8199 
Maine West - 847-803-5751 

Frost Academy - 847-292-6521 
  

يمكن العثور على معلومات حول دول المستوى الثالث في الوقت الحالي على الموقع اإللكتروني لمراكز 
ttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019h- مكافحة األمراض والوقاية منها:

ncov/travelers/index.html 
  

في غضون ذلك، يرجى العلم بأن الفرق الخاصة بمنشآتنا تقوم بشكل فعال بتنظيف وتعقيم األماكن التي 
 تتعرض للمس بدرجة كبيرة بالمباني مثل الدرابزين ومقابض األبواب ومقابض صنابير المياه، إلخ.

  
 ىلإ ةجاحلا تعد اذإ سرادملا قالغإ ططخ ضارعتساب موقت ةيميلعتلا ةقطنملا نأ ةفرعم اًضيأ مهملا نم
 ةحصلا ةرادإو ةيلحملا ةحصلا ةرادإ عم قيسنتلاب ةيميلعتلا ةقطنملا لمعتسف ،ًايرورض كلذ حبصأ اذإ .كلذ

 .ةيالولاب
   

 اذ اإلجراءات الوقائية التالية:يرجى المساعدة في منع انتشار فيروسات الجهاز التنفسي عن طريق اتخ



 

 

 قم بتغطية األنف والفم عند السعال أو العطس 
  ثانيةً على األقل 20اغسل يديك بشكل متكرر بالصابون والماء لمدة 
 استخدم معقًما كحوليًا لليدين  
 تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدي غير مغسولة 
 آالم الجسم واإلرهاققم بزيارة طبيبك إذا كنت تعاني من الحمى والسعال و 
 ابق بالمنزل وقم بالحد من االختالط باآلخرين إذا كنت مريًضا 

سيستمر المسؤولون بمراقبة الموقف، وهم ملتزمون بالتأكد من إطالع الطالب وأولياء األمور والموظفين 
 على المعلومات.

 
 


