آذار – مارس 2020

حتى كتابة هذه السطور  ،أبلغ مين مؤخ ًرا عن حالة إيجابية"أو اكثر " مفترضة واحدة لفيروس كورونافر  .19هذه الحالة في مقاطعة
ً
انتقاال واسعًا للمجتمع في والية مين .ومع ذلك  ،فإن مدارس بورتالند العامة تتوخى الحذر في تكثيف احتياطاتنا
إننا ال نشهد حاليًا
.للمساعدة في منع أي انتشار للفيروس في مجتمعنا
ال توصي حكومة جانيت ميلز بإغالق المدارس  ،لذا ينصب تركيزنا اآلن على إبقاء مدارسنا مفتوحة مع حماية البيئة المدرسية حتى
يبقى طالبنا وموظفونا بصحة وأمان.وال ينتشر الفيروس  ، ،من خالل االتصال المباشر بين األشخاص  ،لذلك نتخذ اإلجراءات التالية
كإجراءات احترازية :تنظيف محسن لألسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في مدارسنا ؛ وضع بروتوكوالت ألي طالب أو طاقم مريض ؛
الحد من وصول الجمهور إلى تجمعات الطالب ؛ وتأجيل أو إلغاء األنشطة بين المناطق والرحالت الميدانية .ومع ذلك  ،فإن الوضع
.يتطور بسرعة  ،لذا يرجى العلم أننا سنواصل اإلضافة إلى هذه االحتياطات حيث نتلقى المزيد من التحديثات من مسؤولي الصحة العامة
تقييد وصول الجمهور إلى التجمعات واألنشطة
في محاولة للحد من تعرض الطالب والموظفين المحتملين للفيروس  ،نقوم بتعديل نهجنا تجاه التجمعات واألنشطة واألحداث .سنقوم
 ،وأحداث الطالب التي  PTOمثل أحداث اآلباء  ،واجتماعات( بإلغاء جميع التجمعات التي تنطوي على إحضار األشخاص إلى المدارس
يتم تأجيل أو إلغاء جميع األنشطة بين المناطق  ،بما في ذلك األحداث الرياضية والمناهج الدراسية ).تشمل العائالت وما إلى ذلك
المشتركة .باإلضافة إلى ذلك  ،نقوم بإلغاء جميع الرحالت الميدانية في الوقت الحالي .انطالقا من وفرة من الحذر  ،نتوقف أيضًا عن
دخول متطوعينا الكرام إلى مبانينا .في هذه المرحلة  ،سيستمر غداء المدرسة والتجمعات والممارسات الرياضية وغيرها من األحداث
.التي تجمع الطالب معًا ولكنها لن تكون مفتوحة للعائالت أو الجمهور .قد يتغير هذا في المستقبل القريب
مؤتمرات اآلباء والمعلمين
سنشرع في مؤتمرات اآلباء والمعلمين المجدولة لدينا في هذا الوقت .نطلب من اآلباء  /األوصياء المرضى أو الذين تظهر عليهم
.أعراض إجراء مؤتمرهم عبر الهاتف أو إعادة الجدولة
شارك سجل سفرك
 .يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول تنبيهات السفر إلى

: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html

الطالب الذين يعانون من مرض أو ضعف المناعة
أي طفل يحمل عالمات:
الحمى والسعال الجاف والتهاب الحلق وضيق التنفس  -أثناء وجوده في المدرسة سيتم االحتفاظ به في منطقة آمنة في المدرسة بعيدًا
عن الطالب اآلخرين أو الموظفين حتى يتمكن الوالد أو الوصي من نقلهم إلى المنزل .وللتذكير  ،يجب على أي طالب يعاني من الحمى
البقاء في المنزل حتى يصبح خاليًا من الحمى( بدون أدوية خفض الحمى  ،مثل أسيتامينوفين (تايلينول)  ،لمدة  24ساعة .أولياء األمور
من الطالب الذين تم اختراق أنظمتهم المناعية لديهم حرية التصرف في إرسال أطفالهم إلى المدرسة .يجب عليهم تنبيه ممرضة المدرسة
.والعمل معًا للتوصل إلى خطة لحماية هؤالء الطالب على أفضل وجه

إمكانية إغالق المدارس
الممرضات والمدراء في مدرستنا يواصلون العمل مع مسؤولي الصحة العامة لمواكبة الوضع .في غضون ذلك  ،نحن نخطط إلمكانية
إغالق المدارس لحماية الطالب والموظفين .إذا حدث ذلك  ،فإننا نقوم بتطوير خطط لتزويد الطالب بمواد تعليمية الستخدامها في المنزل.
يتضمن جزء من تخطيطنا تطوير الحلول الممكنة للتكنولوجيا .نحن ندرك أنه ليس كل العائالت لديها إمكانية الوصول إلى أجهزة
التكنولوجيا أو اإلنترنت  ،ولذا فنحن نعمل على تطوير الخيارات لهؤالء الطالب  /العائالت لضمان وصول جميع الطالب إلى أي خيارات
.تعليمية نقدمها .لن تكون هناك فصول ما قبل الروضة أثناء أي إغالق

برنامج غداء المدرسة
لدينا خطة لمواصلة برنامج وجباتنا خالل أي انقطاع في المدرسة .لدينا ترخيص بإدارة برامج الغداء المدرسية بنفس الطريقة التي نقوم
.بها خالل فصل الصيف .في حالة إغالق المدرسة  ،سوف ننقل موقع المواقع حيث سيتم تقديم وجبات الطعام

.هدفنا الشامل هو مواصلة تعلم الطالب مع ضمان سالمة الطالب والموظفين
سأستمر في إطالعك على التطورات المحلية المتعلقة بالفيروس .أشجع الجميع على االستمرار في اتخاذ االحتياطات المنطقية :البقاء في
!المنزل عند المرض  ،والتستر على السعال والعطس وغسل اليدين بانتظام .فلنعمل معًا للحفاظ على أمان الجميع

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الفيروس في:

COVID-19 PPS Information Center

خافيير بوتانا
المشرف العام
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