نشرة  ACPS Expressاالخبارية ليوم  :0203/1/31بدأ التلقيحات
لمعلمي وكوادر مدارس ACPS
العناوين البارزة لهذا االسبوع:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

تلقيحات كوادر مدارس  ACPSتبدأ هذا األسبوع
التحديث االسبوعي حول قرار إعادة فتح المدارس:استمرار التدريس عبر االنترنت بنسبة  ٪011لألسبوع الذي يبدأ
يوم  01يناير/كانون الثاني
مشروع الهوية:استبيان اختيار اسماء جديدة لمدرستي  T.C.و  Mauryيبدأ اليوم
دليل مقررات العام الدراسي  0100-0100لطالب المراحل المتوسطة والثانوية متاح اآلن عبر االنترنت
تكون المدارس مغلقة يوم االثنين 01 ،يناير/كانون الثاني بمناسبة يوم  ،MLKيكون يوم تنصيب الرئيس الذي
يصادف يوم األربعاء 01 ،يناير/كانون الثاني يوما ً للتعلم غير المتزامن.
مدارس  ACPSتحتفل بحصول اثنين من طالبها على منحة Posse
حدث مجاني للقبول في الجامعات
استبيان لعوائل واولياء امور طالب مدارس Title I
البحث عن ممثلين للجنة االستشارية لعوائل طالب مدارس Title I
الوصول إلى المواد الغذائية  -تكون مواقع توزيع المواد الغذائية مغلقة يوم االثنين ،وتعاود فتح ابوابها يوم الثالثاء

عوائل طالب ومجتمع مدارس مدينة االسكندرية الحكومية  ACPSاالعزاء،
لقد جلب هذا األسبوع األمل وخيبة األمل في نفس الوقت .على الرغم من تأكدي من شعور الكثير منكم بخيبة االمل التي
شعرت بها بسبب مقاييس صحة المجتمع التي كانت في وضع ال يسمح لنا باالنتقال العادة الدفعة األولى من الطالب إلى
االبنية المدرسية في  01يناير/كانون الثاني ،فقد كانت هناك أخبار واعدة حيث تمكنا هذا األسبوع من البدء في تقديم لقاح
 COVIDلجميع موظفي مدارس .ACPS
لقد تلقى الكثير من موظفينا بالفعل أول جرعة من اللقاح من اصل جرعتين هذا األسبوع .هذه خطوة كبيرة لألمام وهي تسمح
لنا بتخفيف أحد العقبات الرئيسية التي تعيق انتقالنا الى اعادة فتح ابنيتنا المدرسية .نأمل أن يتم تلقيح جميع الموظفين في
غضون ستة أسابيع .أود أن اتقدم بالشكر الى دائرة صحة مدينة اإلسكندرية على شراكتها الحقيقية وضمان توفير اللقاح
لكوادر مدارس  ACPSحال توفره .كما أود أيضا ً أن أتقدم بالشكر الى حاكم والية فرجينيا  Ralph Northamالذي زار أحد
مراكز التلقيح في مدينة اإلسكندرية لدعم برنامج التلقيح لدينا .نحن نثمن هذا الجهد التعاوني.
أيضاً ،أردت أن أطلب منكم مساعدتنا في عملية إعادة تسمية مدرستي  T.C. Williams High Schoolو Matthew
 Maury Elementary Schoolمن خالل اإلشارة إلى االسم الذي تفضلونه في استبيان المجتمع الذي بدأناه اليوم .لقد جاءت
القائمة المختصرة لألسماء من طالبنا الذين قدموا أكثر من  20اسما ً مقترحا ً عبر  001مشاركة منفصلة خالل األسابيع القليلة

الماضية.
أخيراً ،يسعدني ان اهنئ اثنين من الحاصلين بجدارة على منحة  ،Posseوهي جائزة تنافسية مرموقة للغاية على مستوى
البلد .أحسنتم صنعا ً طالب  ،Titansكل من  Maria Stakemو  .Leonora Rodriguezلقد اظهر كالكما خالل هذه
األوقات الصعبة المرونة واالصرار اللذان سيبقيكم في وضع جيد خالل الكلية وما بعدها.

تذكير :ستكون المدارس مغلقة يوم االثنين القادم احتفاالً بيوم  .Martin Luther King Jrسيكون يوم تنصيب الرئيس الذي
يصادف يوم األربعاء 01 ،يناير/كانون الثاني يوما ً للتعلم غير المتزامن لجميع الطالب.
استمتعوا بعطلة نهاية اسبوع طويلة!
Dr. Gregory C. Hutchings, Jr.

المدير العام للمنطقة التعليمية

تلقيحات كوادر مدارس  ACPSتبدأ هذا األسبوع

بدأ برنامج اعطاء لقاح  COVID-19لكوادرنا يوم الثالثاء في عيادة تم نصبها في مدرسة T.C. Williams High School.
وقد قام بالزيارة حاكم والية فرجينيا  Ralph Northamللمساعدة في بدء برنامج التلقيح الخاص بنا.

كان من بين اللذين تلقوا الجرعة االولى من لقاح موديرنا معلمون ،سائقو حافالت ،عمال تغذية وأفراد من كوادر المكتب
المركزي.
تلقى  Dr. Hutchingsجرعته الى جانب المعلمة في مدرسة  .Danielle Thorne ،T.C.Williams High Schoolحيث
قامت ممرضة مدرسة  Leanne Desmond ،Douglas MacArthur Elementary Schoolبإعطائهم اللقاح.

قال "، Dr. Hutchingsلدي كلمة واحدة ألعبر بها عن شعوري في هذه اللحظة  -ممتن"،
"لقد كان من الضروري بالنسبة لي أن أكون من بين األوائل لنيل هذه الفرصة والحصول على اللقاح حال توفره ،من اجل
تشجيع الكوادر على االنضمام معي في هذه الخطوة التالية لرؤية أبواب مدارسنا وهي تفتح للترحيب بعودة جميع الطالب
والكوادر .شكراً لشركائنا في دائرة صحة مدينة اإلسكندرية على دعمهم الشديد إلدراج الكوادر التربوية في المرحلة  0ب .لقد
جعلت جهودهم هذا االمر حقيقة ".

سوف يأخذ الكثير من موظفينا ،خالل األسابيع القليلة القادمة ،الخطوة األولى لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الذي أجبرنا
على إغالق ابنيتنا المدرسية .حالما يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد  01يوماً ،سيتم التغلب على عقبة اساسية تحول دون إعادة
فتح مدارسنا من خالل حماية موظفينا.
 ACPSهي أول هيئة تعليمية في المنطقة تستفيد من برنامج التلقيح بفضل النهج االستباقي الذي تتبعه دائرة صحة مدينة
اإلسكندرية لتحصين كوادرنا المدرسية.
لقد تحدث معلمونا عبر وسائل ال تواصل االجتماعي للتعبير عن فرحتهم في اتخاذ هذه الخطوة إلعادة الحياة إلى مسارها.

غردت معلمة مادة الفيزياء  Laura Simonsمن مدرسة  T.C.قائلة" ،لقد أرسلت مدرستنا للتو رسالة عبر البريد
االلكتروني الى افراد الكادر للتسجيل ألخذ اللقاح .سوف أحصل على جرعتي في غضون أسبوع .أنا أبكي بارتياح .الزمالء
الذين لم أرهم أو أتحدث معهم منذ ستة أشهر يرسلون لي رسائل نصية احتفاالً بذلك .لقد كنت بحاجة إلى القليل من الفرح
واألمل بعد هذا األسبوع ".
كما كتب مدرس مادة فنون الطهي "، Craig Scheuermanلقد تحمست للغاية عند رؤية البريد اإللكتروني المرسل من
مركز السيطرة على األمراض  .CDCالمعلمون هم جزء من المجموعة التالية التي ستحصل على اللقاح ومن المقرر أن
احصل على جرعتي يوم الخميس القادم .انا افتقد طالبي! أتطلع إلى العودة إلى المدرسة ".
شاهد المزيد من الصور من بدء التلقيحات.
شاهد الحدث الكامل لبدء التلقيحات.
فيديو :شاهد تعليقات من بدء التلقيحات:

التحديث االسبوعي حول قرار إعادة فتح المدارس :استمرار التدريس عبر االنترنت
بنسبة  ٪322لألسبوع الذي يبدأ يوم  31يناير/كانون الثاني
سوف نقوم صباح كل يوم اثنين بإعادة تقييم الموقف فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا وتبليغ قرارنا بشأن االنتقال إلى إعادة
فتح المباني المدرسية لألسبوع التالي.
يعتمد القرار على المعلومات الفعلية ،والتي يتم تحليلها فيما بعد باستخدام مصفوفة قرار إعادة فتح ابنيتنا المدرسية .تستند
مصفوفة القرار إلى مقاييس صحة المجتمع باإلضافة إلى مستويات توفر الكادر والقدرات االستيعابية للمباني والتي تؤثر على

قدرتنا في العمل بكفاءة وتنفيذ تدابير الصحة والسالمة .سيتم اتخاذ القرار دائما ً قبل أسبوع واحد حتى يكون لديكم أنتم ،عوائلنا
وكوادرنا متسع من الوقت للتخطيط المسبق ألية تغييرات.
اطلع على المصفوفة وقرار يوم االثنين 00 ،يناير/كانون الثاني .0100

فيديو :شاهد رسالة المدير العام للهيئة التعليمية بخصوص هذا القرار:

مشروع الهوية :استبيان اختيار اسماء جديدة لمدرستي  T.C.و  Mauryيبدأ اليوم

نفتتح اليوم أول استبيان للمجتمع حول اختيار أسماء جديدة لمدرستي T.C. Williams High Schoolو Matthew Maury
.Elementary School

خالل الفترة من اآلن وحتى  02يناير/كانون الثاني ،نحن نطلب من الجميع مساعدتنا في تضييق نطاق األسماء التي تم
اقتراحها من قبل طالبنا خالل الشهر الماضي .ال ترغب في اختيار أي من الخيارات التي تراها؟ أضف اختيارك السم إلى
القائمة .يمكن ألي شخص في المجتمع تقديم اقتراحاته في الوقت الحالي.
شارك في استبيان مدرسةT.C. Williams High School.
شارك في استبيان مدرسة Matthew Maury Elementary School

بعد هذه العملية ،سيتم فتح استبيان ثان على مستوى المجتمع في شهر فبراير/شباط ،مع المشاركات التي تحصل على افضل
نسبة تصويت .بعد انتهاء كال االستبيانين ،ستتاح للمجتمع فرصة أخرى للتعبير عن آرائهم في جلسة استماع عامة للمجلس
التعليمي لمدينة اإلسكندرية في شهر مارس/آذار  .0100سوف يصوت المجلس بعد ذلك ويتخذ قرارخ النهائي بشأن التسمية
والذي سيتم اإلعالن عنه في شهر أبريل/نيسان  .0100ستكون األسماء الجديدة هي األسماء الرسمية للمدارس في 0
يوليو/تموز .0100
وكان المجلس التعليمي قد صوت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي على تغيير أسماء كلتا المدرستين بعد عملية
مشاركة مجتمعية طويلة .تعرف على المزيد حول مشروع الهوية.

دليل مقررات العام الدراسي  0200-0203لطالب المراحل المتوسطة والثانوية متاح
اآلن عبر االنترنت
يسر مدارس  ACPSان تعلن عن قائمة المقررات الدراسية للعام الدراسي  .0100-0100لقد تم اآلن نشر دليل المقررات
الدراسية لبرنامج الدراسات ،حيث سيبدأ اإلرشاد األكاديمي واختيار المقررات الدراسية في جميع مدارس .ACPS
يمكن للطالب وأولياء أمورهم الوصول إلى قائمة المقررات الدراسية عبر االنترنت من خالل الموقع االلكتروني لبرنامج
الدراسات .يمكن االطالع على برنامج الدراسات بالكامل عبر اإلنترنت من خالل أجهزة الحاسوب ،األجهزة اللوحية
والهواتف الذكية ،مما يسمح للطالب والعوائل بالوصول إلى المعلومات أينما دعت الحاجة وفي اي وقت.
اطلع على دليل المقررات الدراسية لبرنامج الدراسات للعام 0200-0203

توفر مدارس  ACPSمجموعة واسعة من المقررات الدراسية التي توفر للطالب فرصة للحصول على وحدات دراسية
ومكان مضمون في الكلية من خالل أكاديمية الحاكم للعلوم الصحية ،برامج ترخيص القوى العاملة إلعداد الطالب لاللتحاق
الفوري بالقوى العاملة ،برنامج  STEMوالمقررات العلمية التي تسمح للطالب بتنمية شغفهم ،إضافة إلى عدد كبير من
خيارات التسجيل المزدوج ومقررات برامج المستوى المتقدم على مستوى الكلية .باإلضافة إلى ذلك ،توفر مدارس ACPS
للطالب الفرصة للتسجيل في حرم  Satelliteفي مدرسة  T.C. Williamsألخذ دروس عبر اإلنترنت حسبما يسمح به
وقتهم ،في بيئة داعمة.
فعاليات اإلرشاد األكاديمي والتعرف على المناهج الدراسية
سوف يبدأ المستشارون التربويون في المدرسة بتقديم المعلومات واإلرشاد األكاديمي الفردي في أوائل شهر فبراير/شباط
وحتى أوائل شهر أبريل/نيسان .يعمل المستشارون التربوين في المدرسة مع الطالب ،العوائل والكوادر المدرسية لدعم
اختيارات المقررات الدراسية التي تتحدى الطالب ،تسمح بالتعرف على مجاالت االهتمام والشغف لديهم ،تدعم أهداف ما بعد

المرحلة الثانوية ،وتوفر توازن صحي في الحياة .اطلع على تواريخ امسيات التعرف على المناهج الدراسية والمعلومات حول
اإلرشاد األكاديمي على صفحة االرشاد االكاديمي على الموقع االلكتروني لمدارس  ،ACPSأو تواصل مع مدرستك.
حالما يجتمع الطالب مع مستشاريهم التربويون في المدرسة ،يختارون مقرراتهم الدراسية ،ويتم إدخال المقررات الدراسية في
موقع  ،PowerSchoolعندها يمكن للعوائل االطالع على المقررات الدراسية من خالل حساب PowerSchool Parent
 Accessالخاص بهم كما يمكنهم االتصال بالمستشار التربوي للطالب عند وجود اسئلة.
تشعر مدارس  ACPSبالحماس حول الفرص المتاحة في العام الدراسي القادم للطالب من اجل النمو ،التعلم وتعظيم إمكانات
نجاحهم األكاديمي.

تكون المدارس مغلقة يوم االثنين 31 ،يناير/كانون الثاني بمناسبة يوم  ،MLKيكون
يوم تنصيب الرئيس الذي يصادف يوم األربعاء 02 ،يناير/كانون الثاني يوما ً للتعلم غير
المتزامن
احتفاالً بيوم  ،Martin Luther King Jr.لن يكون هناك دوام مدرسي يوم االثنين 31 ،يناير/كانون الثاني .لن يكون هناك
تعليم غير متزامن.
سيكون يوم تنصيب الرئيس الذي يصادف يوم األربعاء 02 ،يناير/كانون الثاني يوما ً للتعلم غير المتزامن لجميع الطالب.

مدارس  ACPSتحتفل بحصول اثنين من طالبها على منحة Posse

عندما فتحت طالبة  Titanفي المرحلة االخيرة ( ،Maria Stakemالظاهرة في الصورة أعاله ،الى جهة اليمين) جهاز
الحاسوب المحمول الخاص بها ذات يوم من العام الماضي لبدء عملية التقديم المطولة لمنحة  Posseالدراسية المرموقة،
سرعان ما شعرت باإلحباط وتركت االمر.

لقد قالت "،لم أعتقد أن لدي فرصة عندما قرأت عن نوع الشخص المطلوب .لم أكن أعتقد أن لدى الفرصة" ".لقد استسلمت
ونسيت االمر".
بعد أسبوعين ،أعادتها مكالمة هاتفية من مدرسة علم المحيطات  Trisha Christopherإلى المسار الصحيح .بتشجيع من
 ،Christopherبدأت  Mariaعملية انتهت الشهر الماضي بمراسيم جرت عبر تطبيق  Zoomإلخبارها" ،تهانينا ،لقد
نجحت".
اآلن ،يمكن للطالبة التي تبلغ من العمر  02عاماً ،الى جانب زميلتها  ،Leonora Rodriguezالتطلع للحصول على منحة
دراسية بقيمة  021ألف دوالر لاللتحاق بالجامعة في وقت الحق من هذا العام .احتفلت الطالبتان خالل حفل مراسيم اقيمت
عبر االنترنت األسبوع الماضي.
اقرأ المزيد عن طالبنا الحاصلين على منحة .Posse

حدث مجاني للقبول في الجامعات
هل تود التعرف على كيفية تغيير فيروس  COVID-19لمشهد القبول في الجامعة وكيف سيؤثر على طالب المراحل التاسعة،
العاشرة والحادية عشرة؟
تستضيف مكتبة اإلسكندرية وخدمة  Stand Out for Collegeامسية عبر االنترنت يوم الثالثاء 02 ،فبراير/شباط من
الساعة  2إلى  1مساءً.
سوف يناقش الخبراء كيف سيولي مسؤولي القبول اهتماما ً أكبر لألنشطة الالمنهجية ليشمل ذلك خدمة المجتمع ،اآلن بعد أن
أصبح لديهم نقاط بيانات أكاديمية أقل لالعتماد عليها.
تعرف على المزيد وس ّجل عبر اإلنترنت.

استبيان لعوائل واولياء امور طالب مدارس Title I
يخطط مكتب  Title Iومدارس  Title Iلعقد فعاليات مستقبلية لمشاركة العوائل من اجل المساعدة في دعم أداء الطالب في
المدرسة .تعد اآلراء والمالحظات المقدمة من أولياء األمور ومقدمي الرعاية جز ًء مهما ً لضمان نجاح الطالب.
نحن نطلب من العوائل التي يلتحق ابنائها بمدارس  Title Iتعبئة استبيان اليتم فيه ذكر االسماء يتكون من  1أسئلة قبل يوم
الجمعة 01 ،يناير/كانون الثاني .لن يستغرق إكمال هذا اإلستطالع اكثر من  01دقائق:
شارك في االستبيان باللغة االنجليزية
شارك في االستبيان باللغة االسبانية
شارك في االستبيان باللغة االمهرية
شارك في االستبيان باللغة العربية
شكراً على تقديم آرائكم .سوف نستخدم المعلومات في وضع الخطط للبرامج والفعاليات العائلية الممولة بموجب .Title I

البحث عن ممثلين للجنة االستشارية لعوائل طالب مدارس Title I
يبحث مكتب برامج  Title Iعن أثنين الى ثالثة ممثلين جدد من كل مدرسة من مدارس  Title Iليكونوا أعضاء في اللجنة
االستشارية لعوائل طالب مدارس  .(TIFAC( Title Iتعتبر  TIFACفرصة الولياء االمور ومقدمي الرعاية اآلخرين
للطالب الملتحقين بمدارس  Title Iللمشاركة في عملية صنع القرار على مستوى الهيئة التعليمية.
على الرغم من وجود العديد من الفرص الولياء االمور ومقدمي الرعاية اآلخرين للمشاركة في برامج  Title Iفي مدارس
طالبهم ،سوف تتاح الفرصة للجنة  TIFACلمراجعة السياسات والخطط على مستوى الهيئة التعليمية ،توظيف الهيئة التعليمية
لألموال ،وتقديم اآلراء حول كيفية استخدام االموال في برامج مشاركة العائلة على مستوى الهيئة التعليمية .سوف تجتمع لجنة
 TIFACمرتين خالل هذا العام الدراسي.
نحن نشجع المشاركة التي تمثل التنوع الفريد لكل مدرسة وسيتم توفير خدمة الترجمة الفورية عند الحاجة .يرجى التقديم عبر
اإلنترنت قبل ظهر يوم  02يناير/كانون الثاني.

الوصول إلى المواد الغذائية  -تكون مواقع توزيع المواد الغذائية مغلقة يوم االثنين،
وتعاود فتح ابوابها يوم الثالثاء
ستكون مواقع توزيع المواد الغذائية مغلقة يوم االثنين 01 ،يناير/كانون الثاني بمناسبة يوم Martin Luther King Jr
وستفتح ابوابها بدالً من ذلك يوم الثالثاء 01 ،يناير/كانون الثاني .سيتم فتح مواقع التوزيع كالمعتاد يومي  01و 00

يناير/كانون الثاني.
--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  2:21صباحا ً والساعة  00ظهراً 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

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

Mason Apartments at South Reynolds Street, Alexandria, VA 22304
 01:02إلى  00:02صباحاً.
Brent Place Apartments at 375 South Reynolds Street, Alexandria, VA 22304
 00:01إلى  00:21صباحاً.
Ruby Tucker Family Center at 322 Tancil Court, Alexandria, VA 22314
 01:02إلى  00:02صباحاً.
Community Lodgings at 607 Notabene Drive, Alexandria, VA 22305
 01:02إلى  00:02صباحاً.
Old Towne West Apartments (parking lot) at 500 South Alfred Street, Alexandria, VA
22314
 00:01إلى  00:21صباحاً.
Corner of Florence Drive and Four Mile Road, Alexandria, VA 22305
 01:02إلى  00:02صباحاً.
The Fields at 4309 Duke Street, Alexandria, VA 22304
 01:02إلى  00:02صباحاً.
Bennington Crossing Apartments at 441 North Armistead Street, Alexandria, VA
22312
 00:21صباحا ً لغاية فترة الظهيرة.
2727 Duke Street (behind Bank of America), Alexandria, VA 22314
 01:02إلى  00:02صباحا ً

ال توجد هناك حاجة للتسجيل من أجل الحصول على وجبات الطعام.
مالحظة :لن يتم توزيع المواد الغذائية أيام الثالثاء أو الخميس .الغرض من تحديد أيام للتوزيع هو لدعم ممارسة الحفاظ على
المسافات بين األفراد والحد من التجمعات اإلجتماعية .سيتم تقديم وجبات طعام تكفي لمدة يومين خالل يومي االثنين
واألربعاء ،كما سيتم تقديم وجبات طعام تكفي لمدة ثالثة أيام خالل أيام الجمع.
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 ( 212121للغة 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
اتصل على خطوط مركز  FACEثنائية اللغة لتوفير المعلومات ألولياء األمور ،أيام األثنين  -الجمعة من الساعة  1صباحا ً -
 0من 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  00ساعة 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؟
ات صل 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.

