Nov. 5, 2021

عوائل و موظفي مدارس روكفورد العامة,
نحن ممتنون لمساعدتكم في إعطاء الاولوية لصحة و امان اطفالكم .لقد كان التكيف مع المدرسة والعودة إلى الوضع
جميعا .واصل طلابنا وموظفونا وعائلاتنا اتباع الإرشادات الصادرة عن إدارة الصحة
صعبا بالنسبة لنا
أمرا
ً
ً
الطبيعي أثناء الوباء ً

في مقاطعة وينيبجو وإدارة الصحة العامة في إلينوي  ،و نحن نقدر ذلك كثيراً.

بهدف الحفاظ على صحة طلابنا ,و تقليل الانقطاعات ,و وقف انتشار فايروس  ,COVID-19نطلب من كل طلبة المدارس
المتوسطة و الاعدادية المشاركين في النشاطات اللاصفية ان :
.1يأخذوا اللقاح المجاني لفايروس  ,COVID-19أو
 .2المشاركة في الخضوع لفحص فايروس  COVID-19الاسبوعي من خلال SHIELD
.Illinois
بدءا من يوم الاثنين 15 ,تشرين الثاني (نوفمبر) ,سيكون على جميع طلبة المراحل
المتوسطة و الاعدادية و الذين يشاركون في النشاطات اللاصفية ان يخضعوا لفحص
 COVID-19في مدارسهم أذا لم يكونوا قد حصلوا على لقاح . COVID-19وهذا يتضمن
الرياضيين ,اعضاء النوادي ,طلبة الفنون الجميلة ,و المشاركين في نشاطات قبل و بعد
المدرسة
لماذا اختبار SHIELD؟ الطلاب الذين يكونون جزء من فريق او نادي او في مجموعة
طلابية يقضون الكثير من الوقت معاً خارج ساعات الدراسة الاعتيادية ,و نريد ان نضمن
سلامتهم .سيتم نقل التدريبات ,و الالعاب و النشاطات الى داخل المباني عندما يشتد
أيضا أن نسبة انتقال العدوى ستزداد ،و قد يكون هناك الغاء
البرد .وهذا يعني
ً
للنشاطات وحجر صحي اكثر و مزيد من إضاعة الفرص والخبرات للطلاب.

يمكن أن يحدد اختبار  SHIELD Illinoisوجود الفايروس قبل ظهور الأعراض وقبل
الاختبارات الأخرى  ،بما في ذلك الاختبارات السريعة .وهذا يعني أنه يمكن للطالب أن
بعيدا عن زملائه  -قبل أن تصيبهم العدوى
تكون نتيجة اختباره إيجابية  -ويعزل
ً

وينشرون الفايروس.
•
•
•

تعرفوا على المزيد و سجلوا للحصول على اللقاح فيwchd.org/covid-19 :
تعرفوا على المزيد حول uillinois.edu/shield :SHIELD Illinois
الرجاء وضع اي اسئلة ,او مخاوف  ,او تعليقات لديكم على موقع :Let's Talk
rps205.com/contact-us/lets-talk

كيف يعمل :SHIELD Illinois

كل أسبوع ,سيطلب من كل طالب بصق أو
إسالة اللعاب في أنبوب بالستيكي صغير.
يبحث االختبار عن ثالث جينات من فايروس
 SARS-CoV-2أو .COVID-19
سيحصل الطالب على  PCRفحص في
المدرسة بدال من الذهاب الى عيادة الطبيب,
او العيادة الفورية او الصيدلية .و ستكون
النتائج جاهزة خالل  48-12ساعة بعد
الفحص.
نتوقع ان يستغرق فحص كل طالب دقائق
معدودة ,و هو متوفر في كل المدارس
المتوسطة و االعدادية:
االثنين :اوبرن
الثالثاء :إيست ,لنكولن ,ريسا
االربعاء :جيلفورد,جيفرسون ,متوسطة
مارشال
الخميس :باربر ,كندي ,روزفلت
الجمعة :ايزنهاور ,فلن ,ويست

