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الفرصة االخيرة للطالب لتقديم مدخالتهم حول بشأن اختيار اسماء جديدة لمدرستي  T.C.و Maury
المجلس التعليمي يُصوت على تولي  Aldertonلمنصب رئيسة المجلس لعام 0202
المدير العام للهيئة التعليمية يقترح ميزانية تشغيلية فعالة للصناديق المشتركة تهدف إلى التعافي ،االحتفاظ بالكوادر
الكفوءة ،والتنشيط
المجلس التعليمي يصادق على الميزانية المالية الالزمة لبرنامج التحسينات االساسية
مدارس ُ ACPSتعّين مديراً تنفيذيا ً جديدا لمكتب المرافق والعمليات
الحصول على المواد الغذائية

عوائل طالب ومجتمع مدارس مدينة االسكندرية الحكومية  ACPSاالعزاء،
أود أوالً أن أرحب بعودتكم الى التعلم عبر االنترنت وأتمنى لكم جميعا ان يكون عام  0202عاما ً مليئا ً بالصحة والسعادة.
أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموسم العطالت غير المسبوق هذا وأن تكونوا قد تمكنتم من قضاء بعض الوقت في التواصل مع
أحبائكم ،القريبين والبعيدين ،حتى لو لم يكن ذلك بشكل مباشر.
مع وصول المعلومات التي ترد الينا اآلن بشكل منتظم حول برامج التطعيم ،فإننا نشعر بالتفاؤل بخصوص عام  .0202لقد
علمنا خالل هذا األسبوع أن كوادر المراحل الدراسية  K-12سيكونون مؤهلين ألخذ اللقاح في المرحلة  2ب من خطة وزارة
الصحة في والية فيرجينيا لالستجابة للتطعيم ضد . COVIDسوف نقوم بمشاركة آخر المستجدات حول توفر التطعيم ألفراد
الكادر والطالب حال حصولنا على المزيد من المعلومات من دائرة صحة مدينة اإلسكندرية .ومع ذلك ،فإننا نراقب عن كثب
المقاييس الصحية لمدينتنا ومستمرون في التواصل اليومي مع دائرة صحة مدينة اإلسكندرية .تتزايد حاالت االصابة في
مدينتنا وواليتنا .سوف اقدم يوم االثنين 22 ،يناير/كانون الثاني ،تحديث حول قرارنا بشأن عودة المجموعة األولى من طالب
برنامجنا على مستوى المدينة الى المدارس في يوم  21يناير/كانون الثاني .سوف اقوم كل يوم اثنين بإعادة تقييم الموقف وفقا ً
لطبيعة قراراتنا ،وذلك بنا ًء على مقاييس صحة المجتمع ،توفر الكادر والقدرات .كما سأشارك معكم قرارنا بخصوص أية
تعديالت ضرورية على جدولنا الزمني للعودة المرحلية للطالب والكوادر الى ابنيتنا المدرسية.
لقد واصلنا ،خالل العطلة الشتوية ،العمل الجاد والتعاون بشأن االستعدادات الالزمة للتعديل حول نهجنا للتعلم المختلط .يتم
حاليا ً وضع الجداول النهائية وتم وضع مصفوفة اتخاذ قرار إعادة فتح المدارس لمساعدة مجتمعنا في فهم عملية صنع القرار
لدينا .باإلضافة إلى مصفوفة وضع القرار المستخدمة للتحديثات األسبوعية ،سوف نوفر للعوائل التي اختارت خيار التعلم
المختلط جدول التعلم المختلط للطالب قبل أسبوعين من تاريخ البدء المقرر .سوف يتضمن جدول التعلم المختلط أيضا ً ما إذا

كان معلم الطالب قد أشار الى امكانية عودته الى التعلم المباشر في المدرسة أو االستمرار في عمله عبر االنترنت .في هذه
المرحلة ،سوف نعيد أيضا ً فتح نموذج تحديد خيار االسرة عبر  PowerSchoolأمام عوائل الطالب التي اختارت خيار التعلم
المختلط من اجل السماح لها بتعديل قرارها بشأن التعلم المختلط إذا لزم األمر وذلك استناداً إلى تواجد المعلم بشكل مباشر في
المدرسة /استمراره في التعليم عبر االنترنت ،مقاييس صحة المجتمع ،جداول التطعيم و /أو تحديد ظهور ساللة جديدة من
الفيروس في الواليات المتحدة.
كما تعلمون ،فإن من المهم اإلبقاء على كوادرنا وطالبنا معا خالل عملية االنتقال هذه ،األمر الذي يتطلب منا اإلبداع وتلبية
احتياجات العوائل والكوادر .إنها مهمة معقدة ،ومع ذلك ،فإننا واثقون من قدرتنا على إبقاء كوادرنا وطالبنا معاً .لكي تتم هذه
العملية بشكل فاعل ،فإن هذا االمر سوف يتطلب المرونة وبعض الفهم لصعوبة امكانية تكرار التجربة التعليمية التي كانت
لدينا قبل تفشي الوباء .ومع ذلك ،سوف نقدم أفضل بيئة تعليمية ممكنة للطالب المشاركين في بيئة تعلم مختلطة وألولئك
الطالب المشاركين في بيئة التعلم عبر االنترنت .تظل االحتياجات االجتماعية والعاطفية واألكاديمية لطالبنا أولوية قصوى
بالنسبة لنا في مدارس .ACPS
ونحن نبدأ رحلتنا في عام  ،0202فإن من الواجب علينا ان نبقى متعاونين ،متواصلين وان نبقيكم على اطالع أثناء مرورنا
خالل هذه االوقات الغير مسبوقة .أرجوا منكم المحافظة على سالمتكم ،مشارتكم وممارسة التباعد االجتماعي حتى نتمكن من
تقليل انتشار الفيروس في مجتمعنا في مدينة اإلسكندرية وخارجها.
Dr. Gregory C. Hutchings, Jr.

المدير العام للمنطقة التعليمية

تحديثات حول قرار اعادة فتح المدارس تأتيكم كل اثنين
وضعت مدارس  ACPSودائرة صحة مدينة اإلسكندرية ( )AHDمصفوفة قرار إعادة فتح المدارس والتي تجمع بين ثالثة
مقاييس رئيسية في مخطط واحد :معدالت انتقال العدوى في المجتمع ،البيانات المتعلقة بحاالت االصابة اإليجابية بالفيروس،
ومستويات تأثير ذلك على الهيئة التعليمية .ان الغرض من ذلك هو توفير هذه المصفوفة حتى تتمكن العوائل من فهم قراراتنا
المتخذة بشأن الخطة المرحلية إلعادة فتح المدارس.
سوف يتم نشر هذه المصفوفة على الموقع األلكتروني لمدارس  ACPSوسوف يتم تحديثها بالمقاييس الجديدة كل يوم إثنين.
سوف تقوم مدارس  ACPSكل يوم اثنين ومن خالل استخدام البيانات الموجودة في هذه المصفوفة بمشاركة آخر المستجدات
حول خططنا إلعادة فتح المدارس على الصفحة الرئيسية للموقع االلكتروني .كما ستتم مشاركة هذه المعلومات أيضا من خالل
نشرة  ACPS Expressاالخبارية في اصداراتها المعتادة ليوم األربعاء.
أطلع على مصفوفة قرار إعادة فتح المدارس.
فيديو:تعرف على كيفية عمل مصفوفة قرار اعادة فتح المدارس:

تعتمد عودة طالبنا إلى االبنية المدرسية والمقررة في  21يناير/كانون الثاني (وفقا ً للجدول الزمني االخير والذي تمت
مشاركته مع المجلس التعليمي) على مقاييس صحة المجتمع هذه ،باالضافة الى توفر الكادر والقدرات االستيعابية.

نتائج استبيان نموذج تحديد خيار االسرة
شكراً للعوائل التي شاركت في تقديم نموذج تحديد خيار االسرة قبل العطلة الشتوية .لقد بلغ معدل استجابة في مدارس
 ACPSنسبة  ،٪38وهو ما يعني قيام عوائل أكثر من  20222طالب بإكمال تعبئة النموذج عبر حساب PowerSchool
.Parent Access
بشكل عام ،فقد اختار  ٪51.5من عوائل طالبنا االستمرار في التعلم عبر االنترنت (وهذا يشمل  ٪21من الطالب الذين لم
تكمل عوائلهم تعبئة النموذج ،حيث تم اعتبار اختيارهم هو خيار التعلم عبر االنترنت بشكل افتراضي).
لقد كانت هناك اختالفات عبر العرق /اإلثنية حيث اختارت  ٪58من عوائل الطالب البيض ٪20 ،من عوائل الطالب من
اصول اسبانية او التينية و  ٪01من عوائل الطالب السود خيار التعلم المختلط .كما لوحظت اختالفات عبر المراحل الدراسية
مع وجود معدالت عالية من عوائل الطالب االصغر سنا ً ممن فضلوا الذهاب مع خيار التعلم المختلط .كما كانت هناك أيضا ً
اختالفات واسعة عبر المدارس ،حيث اختارت  ٪83من عوائل مدرسة  George Mason Elementary Schoolخيار
التعلم المختلط مقارنة بنسبة  ٪08من عوائل مدرسة .Patrick Henry K-8 School
نحن نعلم أن الكثير من العوامل – والتي تتضمن ارتفاع مقاييس صحة المجتمع ،جداول التطيعم وتحديد ساللة جديدة من
الفيروس – هي التي قد تحدد تغيير خيارك منذ شهر ديسمبر/كانون االول .يرجى ترقب المزيد من المعلومات المتعلقة بخيار
تحديث تفضيالتكم في نموذج تحديد خيار االسرة في األسابيع القادمة.
يمكن االطالع على المزيد من المعلومات في العرض التقديمي للمدير العام للهيئة التعليمية بشأن آخر المستجدات حول إعادة
فتح المدارس ( )PDFالمقدم امام المجلس التعليمي يوم  1يناير/كانون الثاني.

موارد لمساعدتك في التحدث مع أطفالك حول أحداث يوم األربعاء في مبنى الكابيتول

بعد االضطرابات المدنية التي جرت يوم األربعاء في العاصمة واشنطن ،فقد كرّس المعلمون وكوادر الدعم لدينا الوقت
لضمان الصحة االجتماعية والعاطفية لكل طالب من طالبنا.
فيما يلي بعض الموارد التي استخدمناها في الصوف الدراسية ،والتي قد تجدها العوائل ذات فائدة أيضا ً أثناء محاولتنا جميعا ً
التعامل مع ما حدث.
اسبوع تربوي:رعاية الطالب في أعقاب أحداث مأساوية تداولتها نشرات االخبار
منظمة  :Common Sense Mediaكيفية التحدث مع االطفال حول العنف ،الجريمة ،والحرب
تعليم التسامح :عندما تحدث االشياء السيئة (حزمة مواد)
 :ASCAمساعدة الطالب في االوقات الصعبة

تذكير بالتطعيمات الروتينية

ونحن نستعد لبدء الترحيب بعودة الطالب الى االبنية المدرسية ،يرجى التأكد من حصول طفلك على آخر التطعيمات الروتينية
المطلوبة للمرحلة الدراسية.
راجع متطلبات التطعيم لوزارة الصحة في والية فيرجينيا.
تشمل خيارات التطعيمات الروتينية لألطفال ما يلي:
●

دائرة صحة المنطقة

مواقع متعددة :توفر الخدمات الطبية ،العقلية وخدمات صحة األسنان بأجور مخفضة
● المركز الصحي للشباب في مدرسة  ،T.C. Williams High Schoolحرم  teer SKgiiKالمدرسي
الطالب بعمر  22عام أو اكبر هم مؤهلين للحصول على لقاح  .padTجميع الخدمات األخرى متاحة للطالب
بعمر  20عام فأكثر .يتم تقديم الخدمات بأجور مخفضة.
● أسم طبيب االطفال الخاص بالطالب

دفعة جديدة قادمة من التحويالت اإللكترونية لإلعانات خالل فترة الوباء
أخبار سارة! تقوم الحكومة الفيدرالية بإطالق دفعة جديدة من دفعات التحويالت اإللكترونية لإلعانات خالل فترة الوباء (P-
.)EBT

نحن نرغب في التأكد من معرفة كل عائلة مؤهلة للحصول على اعانات  P-EBTبكيفية التقديم للحصول على هذه الميزة
القيمة التي يمكن استخدامها في شراء مواد البقالة من أي مكان ُتقبل فيه بطاقات .SNAP
● لديك بطاقة بالفعل؟ إذا كنت قد حصلت على إعانات  P-EBTفي شهر أكتوبر/تشرين االول  ،0202عندها لن
تحتاج إلى القيام بأي شيء .سوف يتم إضافة المبالغ بشكل آلي الى بطاقتك الحالية قريباً.

●
●

●

●

هل فقدت بطاقتك؟ يرجى اإلتصال على رقم الهاتف  1-866-281-2448للحصول على بطاقة بديلة .يرجى
مالحظة أن مدارس  ACPSال توزع البطاقات.
هل تقدمت بطلب للحصول على وجبات الطعام المجانية والمخفضة األسعار بعد  01سبتمبر/ايلول 0202؟ إذا كنت
قد أكملت طلب الحصول على وجبات الطعام المجانية والمخفضة األسعار واستلمت رسالة تفيد بقبول طلبك ،عندها
سوف يتم إرسال بطاقتك بالبريد قريباً .ال توجد ضرورة للقيام بالمزيد من اإلجراءات.
هناك تغير في الظروف؟ إذا تغير وضعك المالي ،عندها قد تكون مؤهالً اآلن للحصول على هذه االعانة .ينبغي
إكمال طلب الحصول على وجبات الطعام المجانية والمخفضة األسعار لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول على
إعانات  .P-EBTيرجى إكمال نموذج الطلب عبر اإلنترنت قبل  28يناير/كانون الثاني  0202أو يمكن الحصول
على نموذج طلب ورقي من أحد مواقعنا لتوزيع المواد الغذائية .يمكن ارسال النموذج بالبريد أو تسليمه إلى أحد
الموظفين في اي موقع من مواقع التوزيع لدينا قبل تاريخ  28يناير/كانون الثاني  .0202إذا كنت بحاجة إلى مساعدة
في تعبئة هذا النموذج ،عندها يرجى االتصال بخط المساعدة لنموذج .Virtual PLUS+
هل تعرف شخص يمكنه االستفادة من هذه المزايا؟ إذا كنت تعرف عائلة يمكن أن تكون مؤهلة للحصول على هذه
المزايا ،عندها يرجى مساعدتنا في نشر المعلومات من خالل مشاركة هذه الرسالة معهم.

اطلع على اجوبتنا حول االسئلة شائعة الطرح بخصوص .P-EBT

هذه هي الفرصة االخيرة للطالب لتقديم مدخالتهم حول اختيار اسماء جديدة لمدرستي
 T.C.و Maury

اليوم هو آخر يوم للطالب لتقديم مقالة أو ملصق بشأن إعادة تسمية مدرستي  T.C. Williams High Schoolو Matthew
 .Maury Elementary Schoolاقرأ المزيد حول العملية.

سوف نرسل في األسبوع القادم استبيان مجتمعي للسماح ألفراد المجتمع والكوادر المدرسية بإظهار تفضيالتهم من بين ماقدمه
الطالب أو لتقديم خيارات تسمية إضافية.
فيديو:عملية اختيار أسماء جديدة لمدرستي  T.C.و Maury

المجلس التعليمي ُيصوت على تولي  Aldertonلمنصب رئيس المجلس لعام 0201

صوت المجلس التعليمي في مدينة اإلسكندرية على تولي  Meagan L. Aldertonلمنصب رئيس المجلس وتولي
 Veronica R. Nolanلمنصب نائب رئيس المجلس لهذا العام.
وكانت  Aldertonقد تم اختيارها ألول مرة لتمثيل المنطقة  Cفي المجلس التعليمي في شهر نوفمبر/تشرين االول 0223

حيث ستكون ثاني امرأة أمريكية من أصل أفريقي يتم تعيينها لتولي منصب رئيس المجلس في تاريخ مدارس مدينة
اإلسكندرية الحكومية .أنها تتبع خطى  Shirley Tylerوالتي كانت أول رئيس مجلس أمريكية من أصل أفريقي من 2132
إلى  .2130لقد عملت  Tylerعن كثب مع  ،Ferdinand T. Dayوالذي أصبح في عام  ،2182أول أمريكي من أصل
أفريقي يشغل هذا المنصب في والية فرجينيا  -بعد  22سنوات فقط من تشريع قرار Brown versus Board of
.Education

أقرأ المزيد.

المدير العام للهيئة التعليمية يقترح ميزانية تشغيلية فعالة للصناديق المشتركة بهدف
إلتعافي ،االحتفاظ بالكوادر الكفوءة والتنشيط
اقترح المدير العام لمدارس  ACPSالدكتور  Gregory C. Hutchings, Jrميزانية تشغيلية للصناديق المشتركة للسنة
المالية  0200بهدف التركيز على التعافي بقوة من التأثير المزدوج لوباء  COVID-19وعودة ظهور القضايا التي تخص عدم
المساواة العرقية.
سوف تدعم ميزانية الصناديق المشتركة والبالغة  802.51مليون دوالر برنامجا ً تعليميا ً يركز على التعافي من الخسائر
الناجمة في التعلم ،تعيين الكوادر الكفوءة واإلحتفاظ بهم ،وتنشيط حب التدريس ،التعلم والقيادة .باإلضافة إلى ذلك ،يوفر
المخطط المالي الشامل الموارد والدعم الالزمين لمواصلة جهود الهيئة التعليمية إلدامة المساواة العرقية وجعلها في صميم
جميع األعمال.
أقرأ المزيد حول الميزانية المقترحة.

المجلس التعليمي يصادق على الميزانية المالية الالزمة لبرنامج التحسينات االساسية
صادق المجلس التعليمي في مدينة اإلسكندرية على ميزانية برنامج التحسينات االساسية ( )CIPللسنوات العشر القادمة والتي
تسمح لمدارس  ACPSباالستمرار في تحديث ابنيتها وتقنياتها ،مع االخذ بنظر االعتبار المناخ االقتصادي الحالي.
توفر ميزانية برنامج  CIPالمعتمدة للسنة المالية  ،0282-0200والتي تبلغ قيمتها  552،238،222دوالر ،التمويل للتحديثات
التكنولوجية ،الكتب الدراسية والمواد التعليمية عبر االنترنت ،وتوسيع حرم  Minnie Howardفي مدرسة T.C. Williams
كجزء من مشروع المدرسة الثانوية .سوف يؤدي ذلك إلى إبقاء مدارس  ACPSعلى الهدف مع برنامجها لتوسيع القدرة
االستيعابية لجلوس الطالب على مستوى المدرسة الثانوية ،مع ضمان استمرار تلبية احتياجات المدارس بأحدث التقنيات التي
تم تسليط الضوء عليها خالل العام الماضي.
صادق المجلس التعليمي على تمويل اإلصالحات العاجلة للمباني مثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ،HVAC
السقوف ،التحديثات الخاصة باالمن والسالمة .ومع ذلك ،فقد تم تأجيل اعمال التحديث في مدرستي George Mason
 Elementary Schoolو  Cora Kelly School for Math, Science and Technologyلمدة عام واحد في ضوء
التوقعات االقتصادية الحالية .كما سيتم أيضا ً تأجيل اعمال التحديث في قسم النقل لمدارس  ACPSلمدة عام واحد ،وسيتم
تأجيل بناء مدرسة جديدة ضمن مدارس  ACPSواعمال التحديث لمدرسة  Matthew Maury Elementary Schoolلمدة
عامين.
أقرأ المزيد حول الميزانية المعتمدة لبرنامج .CIP

مدارس ُ ACPSت ّعين مديراً تنفيذيا ً جديدا لمكتب المرافق والعمليات

يسر مدارس  ACPSأن ُتعلن عن تعيينها  Dr. Alicia Hartبمنصب المدير التنفيذي الجديد لمكتب المرافق والعمليات.
شغلت  Dr. Hartمنصب مدير المرافق التعليمية في  ACPSمنذ شهر ديسمبر/كانون االول .0221
أقرأ المزيد عن .Dr. Hart

الحصول على المواد الغذائية
لدى مدارس  ACPSعدة مواقع لتوزيع وجبات الطعام في جميع أنحاء مدينة اإلسكندرية لجميع طالب مدارس ACPS

واألطفال فوق سن الثانية.إطلع على خارطة بمواقع توزيع المواد الغذائية.
مواقع توزيع وجبات الطعام الجاهزة:
تتوفر وجبات الطعام الجاهزة أيام االثنين ،األربعاء والجمع بين الساعة  1:82صباحا ً والساعة  20ظهراً في المواقع التالية:
●

William Ramsay Elementary School
5700 Sanger Avenue, Alexandria, VA 22311

●

Francis C. Hammond Middle School
4646 Seminary Road, Alexandria, VA 22304

●

Cora Kelly School for Math, Science and Technology
3600 Commonwealth Avenue, Alexandria, VA 22305

●

Jefferson-Houston PreK-8 IB School
1501 Cameron Street, Alexandria, VA 22314

●

Mount Vernon Community School
2601 Commonwealth Avenue, Alexandria, VA 22305

Patrick Henry K-8 School
4643 Taney Avenue, Alexandria, VA 22304

●

T.C. Williams High School
3330 King Street, Alexandria, VA 22304

●

: األربعاء والجمع في المواقع "المستحدثة" التالية،كما تتوفر أيام األثنين

Mason Apartments at South Reynolds Street, Alexandria, VA 22304 ●

.ً صباحا22:25  إلى22:25
Brent Place Apartments at 375 South Reynolds Street, Alexandria, VA 22304

●

.ً صباحا22:52  إلى22:02
Ruby Tucker Family Center at 322 Tancil Court, Alexandria, VA 22314 ●

.ً صباحا22:25  إلى22:25
Community Lodgings at 607 Notabene Drive, Alexandria, VA 22305 ●

.ً صباحا22:25  إلى22:25
Old Towne West Apartments (parking lot) at 500 South Alfred Street, Alexandria, VA

●

22314

.ً صباحا22:52  إلى22:02
Corner of Florence Drive and Four Mile Road, Alexandria, VA 22305 ●

.ً صباحا22:25  إلى22:25
The Fields at 4309 Duke Street, Alexandria, VA 22304

●

.ً صباحا22:25  إلى22:25
Bennington Crossing Apartments at 441 North Armistead Street, Alexandria, VA

●

22312

. صباحا ً لغاية فترة الظهيرة22:82
2727 Duke Street (behind Bank of America), Alexandria, VA 22314

●

ً  صباحا22:25  إلى22:25

.ال توجد هناك حاجة للتسجيل من أجل الحصول على وجبات الطعام
 الغرض من تحديد أيام للتوزيع هو لدعم ممارسة الحفاظ على. لن يتم توزيع المواد الغذائية أيام الثالثاء أو الخميس:مالحظة
 سيتم تقديم وجبات طعام تكفي لمدة يومين خالل يومي االثنين.المسافات بين األفراد والحد من التجمعات اإلجتماعية
. كما سيتم تقديم وجبات طعام تكفي لمدة ثالثة أيام خالل أيام الجمع،واألربعاء

موارد أخرى للمواد الغذائية في مدينة اإلسكندرية
للتعرف على أماكن وأوقات عمل مخازن المواد الغذائية في مدينة اإلسكندرية  ،يرجى بزيارة الموقع األلكتروني
 www.hungerfreealexandria.comأو اإلتصال على رقم الهاتف .703-662-1067
هل هناك أسئلة؟ أو تحتاج إلى خدمة الترجمة الفورية؟
أرسل سؤالك إلينا باللغة اإلسبانية ،العربية او األمهرية إلى:
● أرسل رسالة نصية  ACPSMEALSعلى الرقم ( 111111للغة اإلنجلزية واإلسبانية)
● اتصل أو ارسل رسالة نصية على الرقم ( 703-927-6866للغة األمهرية)
● اتصل أو ارسل رسالة نصية على الرقم ( 703-927-7095للغة العربية)
أو
أتصل على خطوط مركز  FACEثنائية اللغة لتوفير المعلومات ألولياء األمور ،أيام األثنين  -الجمعة من الساعة  1صباحا ً -
 2من بعد الظهر:
● للغة اإلسبانية ،أتصل على الرقم 571-775-9719
● للغة األمهرية ،أتصل على الرقم 703-927-6866
● للغة العربية ،أتصل على الرقم 703-927-7095
تذكيرات حول السالمة:
يرجى تذكر ممارسة مهارات التباعد االجتماعي أثناء تواجدكم في موقع توزيع المواد الغذائية من خالل الحفاظ على مساحة
شخصية لمسافة ستة أقدام بينك وبين العوائل أو األفراد اآلخرين.
ينبغي على أي شخص يعاني من أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل الحمى ،سيالن األنف ،التهاب الحلق ،السعال
أوصعوبة التنفس في يوم توزيع المواد الغذائية أو خالل فترة  02ساعة السابقة أن ال يحضر إلى موقع توزيع المواد الغذائية
ولكن ينبغي عليه اإلتصال بمقدم الرعاية الصحية بدالً من ذلك .إذا لم يكن لديك طبيب رعاية أولية وغير مسجل في عيادة،
عندها يمكنك االتصال بمركز الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ.

تحديثات مقدمة من دائرة صحة مدينة اإلسكندرية
لإلطالع على جميع التحديثات ،اذهب إلى .www.alexandriava.gov/Coronavirus

تذكيرات صحية
ال تشعر انك بخير؟
اتصل بطبيب الرعاية الصحية األولية الخاص بك .ليس لديك تأمين صحي؟ إتصل بدائرة صحة المنطقة على رقم الهاتف
.703-535-5568

هناك أسئلة أو مخاوف أو ترغب في تقديم اآلراء والمالحظات؟ اتصل بنا.

