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 عوائل مدارس اكالمازو العامة الاعزاء:

قناع الوجه لوالية ميش يغان للأشخاص اذلين مت تطعميهم    لبس يف ضوء االإعالانت الأخرية الصادرة عن مراكز الس يطرة عىل الأمراض والوقاية مهنا ومتطلبات التخفيف من

أأردت أأن أأعيد التأأكيد للعائالت وأأؤكد لمك أأن مدارس اكالمازو العامة س تلزتم بوجوب لبس القناع يف برانمج الاس تعداد الصيفي 2021 و عىل الأقل خالل الأشهر الثالثة  

عادة تقيمي وجوب لبس القناع يف   ترشين الثاين )نومفب ( وميكن تعديهل لل فرتة املتبقية من العام ادلرايس 2021- 22 بناًء عىل   الأوىل من العام ادلرايس  2021-22. سيمت اإ

 املرحةل ادلراس ية )الابتدائية واملتوسطة والثانوية( وتوافر اللقاح. 

 

  املنطقة بناايتيع  في مجالقناع ل لبس وجوبالعامة خطًطا الإعادة فتح املدارس ، تضمنت تكل اخلطط  مدارس اكالمازو، عندما أأصدرت  2021 (أأبريل نيسان ) يف

للحد من   1ة التخفيف رمق . اختارت العديد من العائالت التعمل الشخيص بناًء عىل تأأكيدان أأن الأقنعة س تكون مطلوبة ، لأنه ثبت أأن ارتداء الأقنعة هو اسرتاتيجيالتعلميية

ىل انتشار الفريوس ، مما س يخلق بيئة   مدارس اكالمازو بناايت يفالأقنعة  وجوب لبس . يف هذه احلاةل ، س يؤدي عدم (19-مرض كوروان فايروس )كوفيدانتشار  العامة اإ

  التوقفاتن دلهيم هجاز مناعي ضعيف. قد تتسبب كوخاصة للطالب الأصغر س نًا اذلين ال ميكهنم تلقي اللقاح ولأولئك يف جممتعنا اذلين قد ي -غري أ منة لطالبنا وموظفينا 

. ام حامس لطالبنا اضطراابت خطرية يف التعمل خالل ع اىلالالحقة   

 

يه سالمة الطالب واملوظفني والأرس واجملمتع. اكن هذا هو املبدأأ ادلافع وراء قراران ابالخنراط يف التعلمي الافرتايض للعام   التعلميية منذ بداية الوابء ، اكنت أأولوية املنطقة

ىل جنب مع تدابري مثل تعزيز نظافة اليدين ،  -ا للعام ادلرايس املقبل . يظل ارتداء الأقنعة أأمًرا أأساس يًا خلطط السالمة اخلاصة بن21-2020ادلرايس   والفحوصات  جنبًا اإ

. ميش يغانالرايضيني يف املدارس الثانوية يف والية اذلاتية للصحة ، وتتبع هجات االتصال ، وبروتوكوالت السالمة اخلاصة برابطة   

 

. س نواصل العمل مع مراعاة السالمة أأوالً من خالل منذجة  2020يع منذ اإغالق املدارس لأول مرة يف مارس العامة حريصة عىل ضامن سالمة امجل مدارس اكالمازواكنت 

ىل رعاية ال خرين واملسؤولية امجلاعية .السلوك اذلي نريد أأن يتبعه أأطفالنا ، حيث نساعدمه عىل التعرف عىل احلاجة املدنية اإ  

 

. القناع اكسرتاتيجية للتخفيف وجوب لبس  تطعميه. نريد أأن يشعر امجليع ابلأمان ، وأأفضل طريقة للقيام بذكل يه مواصةل ال توجد طريقة ملعرفة من مت تطعميه ومن مل يمت   

 

. الرجاء مساعدتنا يف احلفاظ عىل سالمة طالبنا وموظفينا وجممتعنا  

 

 حتيايت،

 
 د. ريتا رجيودوري

 املرشف العام عىل التعلمي ملدارس اكالمازو العامة 
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