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عزيزي الوالد  /الوصي,
اليوم هو اليوم الذي تمنيناه جميعا أال نصل إليه هنا لكن علمنا أنه ال مفر منه .ان إثنان ( )2من حاالت مؤكدة من فيروس
COVID 19أعلن عنها في وقت متأخر من مساء أمس من قبل الحاكم  Whitmer.الحاكم أعلن حالة الطوارئ .يجب على
الناس:
يغسلون أيديهم بالصابون والماء لعشرين ثانية على األقلتدربوا على عدم لمس وجوههم بأيدي غير مغسولةتدرب على صدمات الكوع بدال من المصافحاتغطي أنفهم وفمهم بمنديل أو كم علوي (سعال مصاص دماء))إبق في البيت إذا هم مرضى وإتصل بمزود صحتكفي األسابيع القليلة الماضية خالل ساعات ما بعد الدوام مدارسMelvindale- ،شمال ألين بارك قد تم استخدام الموارد
المتاحة لتطهير األسطح المشتركة (سطح المكتب ,مقابض األبواب ,خلع المغالق وقد زدنا ساعات العمل وعمال النظافة لتطهير
احتجازيات الموظفين و لمسح أسفل وتطهير األسطح لتقليل التعرض الطالب والموظفين.
ومن بين التدابير الوقائية الخمسة المذكورة أعاله  ،يمكن مالحظة التدابير األربعة األولى وتعزيزها .والتحدي الذي يواجهنا
جميعا هو تقييم شخص لديه أعراض مرض ثم تحديد ما إذا كان هذا المرض يشكل خطرا على اآلخرين .من اليوم األول من
المدرسة حتى نهاية المدرسة في حزيران  /يونيه ,اآلباء ,مكتب موظفين , paraprofessionalsوالمعلمين تقييم أنفسهم و
طالبنا الجلد ,الزكام الحمى و السعال .مع إعالن الحاكم حالة الطوارئ بسبب سرعة انتشار هذا الفيروس  ،مدارس ميلفينديل
الشمالية ألين بارك يطلب منك أن تكون مجتهدا بشكل خاص للحفاظ على طفلك (األطفال) وسيعزل موظفو المكتب أي
طالب(طالب) يتم التعرف عليه بهذه األعراض وسيطلبون منه أن ينقل من المدرسة ويأخذونه إلى المنزل لرفاههم ورفاه
اآلخرين.
وأشكركم على دعمكم لمقاطعتنا المدرسية  ،خاصة في هذا الوقت الذي يبعث على القلق الشديد .ونحن بحاجة إلى أن نكون
أقوياء في تجاوز هذه األزمة ويمكن أن نكون أقوى بالعمل معا .بما أن فرقة عمل الحاكم التثقيفية رقم  19تزودنا بالمزيد من
المعلومات  ،سنرسل لكم المواد والمعلومات األساسية.
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