عزيزي عائالت مدرسة أبوتسفورد التعليمية ،
يمثل تحديًا يجب علينا مواجهته باستمرار  ،ومع ذلك  ،في COVID-19ال يزال جائحة
األسبوع الماضي تمكنا من العودة بأمان إلى التعليمات الشخصية .بينما نتطلع إلى الفرص
المتاحة في األسابيع واألشهر المقبلة  ،يجب أن أتقدم مرة أخرى بخالص الشكر لموظفينا على
مساعدتنا في اجتياز الجزء األول من هذا العام الدراسي .إن ما نواصل تحقيقه في كولومبيا
البريطانية  ،وال سيما هنا في أبوتسفورد  ،هو أمر مذهل حقًا .يدين مجتمعنا باالمتنان
للمدرسين وموظفي الدعم والمديرين والمديرين الذين يتعاونون معًا لرعاية طالبنا عندما
يحتاجون إلينا بشدة.
طوال هذا الوباء  ،كنت ملتز ًما أيضًا بتحديثك بانتظام .أصبح المزيد من المعلومات التشغيلية
ً
موجزاCOVID-19.حول
متا ًحا  ،وأود أن أشارككم تحديثًا
اختبارات المستضد السريع
تغييرات في إدارة  COVID-19األكثر قابلية لالنتقال من Omicronتطلب ظهور متغير
الصحة العامة .مع ارتفاع مستويات ا نتقال الفيروس في المجتمع وفترة حضانة أقصر للفيروس
 ،لم يعد تتبع االتصال وإخطار االتصال الوثيق من قبل الصحة العامة فعالين في الحد من
COVID-19.انتشار
ومع ذلك  ،فقد أبلغتنا وزارة التربية والتعليم أن منطقتنا ستتلقى شحنة من اختبارات
المستضدات السريعة في غضون ا أليام المقبلة .سيتم إرسال الدفعة األولى من االختبارات إلى
الموظفين لدعم اختبار األعراض وتقليل المخاطر التي تتعرض لها عمليات المدرسة .نعتزم
توسيع شحنة مستقبلية لدعم الطالب باختبار األعراض.
أعلم أن هذه المعلومات قد تطرح العديد من األسئلة .نطلب صبرك وتفهمك المستمرين حيث
نتلقى مزيدًا من التفاصيل ونحسن عملية التوزيع هذه.
COVID-19لقاحات

COVIDأظهرت لنا األدلة أن اللقاحات هي الطريقة األكثر فعالية لتقليل خطر اإلصابة بـ .COVID-19األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  5سنوات مؤهلون للتطعيم ضد 19
لحماية أنفسهم ومن حولهم  -بما في ذلك أولئك غير المؤهلين للتطعيم.
وكيفية حجز موعد علىCOVID-19يتوفر مزيد من المعلومات حول لقاح
getvaccinated.gov.bc.ca.
االتصاالت الجارية
تظل سالمة ورفاهية طالبنا وعائالتنا وموظفينا على رأس أولوياتنا .يرجى االستمرار في
إكمال التقييم الصحي اليومي لطفلك كل صباح  ،وارتداء قناع  ،واالستمرار في غسل يديك
بشكل متكرر  ،وزيادة المسافة المادية قدر اإلمكان.

تحديثًا للعائالت  ،وقد قمنا بتضمين رسالتهم في نهاية هذه الرسالةFraser Health .قدمت
سيستمر مسؤول الصحة اإلقليمي في كولومبيا البريطانية ووزير التعليم في مراقبة التطورات
 .سيستمر نشر التحديثات المستمرة على موقعنا على العنوانCOVID-19حول جائحة
www.abbyschools.ca/covid-19.
يرجى االعتناء بنفسك وببعضك البعض.
بإخالص،
دكتور كيفن جودن
المشرف على المدارس

