نشرة  ACPS Expressاالخبارية ليوم  ACPS :2222/9/61تحتفل
بمجتمعنا من ذوي األصول اإلسبانية
 ACPSتحتفل بمجتمعنا من ذوي األصول اإلسبانية

نحن متحمسون في مدارس مدينة االسكندرية العامة ( )ACPSلالحتفال بالشهر الوطني للتراث األسباني! يوجد ما يقرب من
 ٪83من طالبنا في  ACPSمن أصول إسبانية ،وهم يمثلون أكبر مجموعة ديموغرافية لدينا .في كل عام ،ننضم سوية
كمجتمع خالل الفترة من  51سبتمبر/أيلول ولغاية  51أكتوبر/تشرين االول لالحتفال بثقافات ومساهمات األمريكان من اصول
إسبانية والتينية من خالل األجداد الذين َقدموا الى الواليات المتحدة من أمريكا الوسطى ،أمريكا الجنوبية ،منطقة البحر
الكاريبي ،المكسيك وإسبانيا .موضوع هذا العام هو "لنتحد :الشمولية من أجل أمة أقوى ".
تم االحتفال بأسبوع التراث اإلسباني ألول مرة في عام  5693في عهد الرئيس  .Lyndon Johnsonتم التوسع في االحتفال
الحقا ً من قبل الرئيس  Ronald Reaganفي عام  5633ليغطي فترة  83يوم .يصادف يوم  51سبتمبر/أيلول ذكرى
استقالل بعض البلدان في أمريكا الوسطى والجنوبية ،لتشمل كوستاريكا ،السلفادور ،غواتيماال ،هندوراس ونيكاراغوا .إضافة
الى ذلك ،تحتفل المكسيك وتشيلي بأيام استقاللها في  59سبتمبر/أيلول و  53سبتمبر/أيلول على التوالي .كما يُصادف أيضا ً
يوم الشعوب األصلية و  Día de la Razaخالل فترة الثالثين يوم هذه.
لقد ساعد التراث اإلسباني في تشكيل االسكندرية ،مع تاريخ طويل من السكان الذين انتقلوا للعيش هنا قادمين من أمريكا
الوسطى والجنوبية .استقر مجتمع كبير من السلفادور خالل فترة الثمانينيات في حي يُطلق عليه اآلن اسم ،Chirilagua
والذي سمي على اسم مدينة في السلفادور .باإلمكان االطالع على التاريخ الثقافي لمنطقة  Arlandria-Chirilaguaباللغتين
اإلنجليزية واإلسبانية لمعرفة المزيد حول أهمية هذه المنطقة .ومع إحتفالنا بالشهر الوطني للتراث اإلسباني ،تسلط مكتبة
اإلسكندرية ايضا ً الضوء على اختيارات الكتب وقواعد البيانات التي توضح بشكل أكبر تاريخ ومساهمات األمريكان من
أصول إسبانية.
في  ، ACPSيمكننا أن نجتمع سوية هذا الشهر لالحتفال بالمساهمات الكثيرة لألمريكان من أصول إسبانية في مجتمعنا ،التعلم
من تاريخهم واالحتفال بالثقافة .سوف تستضيف مدارس  ACPSفعاليات وسوف تشارك الموارد على مدار الشهر .يؤكد
موضوع الشهر الوطني للتراث اإلسباني على أهمية الشمولية من أجل أمة أقوى ،وهذا ما تصبوا إليه مدارس ACPS
وخطتها اإلستراتيجية لعام  0301للمضي قدما ً كل يوم في عموم منطقتنا التعليمية.

تسليط الضوء على الشركاء والمتطوعين :شريكان على مستوى البالد لإلحتفال بشهر
التراث اإلسباني

احتفاالً بشهر التراث اإلسباني ،للفترة من  51سبتمبر/أيلول  51 -أكتوبر/تشرين االولُ ،تثمن مدارس مدينة االسكندرية العامة
( )ACPSمساهمات األمريكان من أصول إسبانية تجاه أمتنا ومجتمعنا .نسلط الضوء ،في قصتنا للشراكة لشهر
سبتمبر/أيلول ،على اثنين من شركاء مجتمع  ACPSالملتزمين والذين يخدمون منطقة اإلسكندرية ،منظمتي Casa
 Chirilaguaو  ،Liberty's Promiseوسوف نركز على الكيفية التي يساعد عملهم في مجتمعنا في إلهام األجيال القادمة
من الشباب من أصول إسبانية.
تتحدث  ،Adriana Gomez Schellhaasالمديرة التنفيذية لمنظمة  Casa Chirilaguaقائلة" ،نادي األطفال Kids Club
و نادي الشباب  Teens Clubو ُ - Casa to Collegeتمثل ما نسميه أساس القيادة لدينا" .توفر هذه البرامج مساحة

لألطفال من مختلف الفئات العمرية لتلقي الدعم األكاديمي ،ليشمل ذلك المساعدة في القراءة والواجبات المنزلية .إضافة الى
ذلك ،فإنها توفر فرصا ً تعليمية للطالب ليكونوا أكثر وعيا ً بأنفسهم وتساعدهم على التعامل مع التوتر والخالفات .تساعد منظمة
 Casa Chirilaguaالشباب على إدراك أهمية أصواتهم وكيفية استخدامه بشكل فاعل .تضيف Gomez Schellhaas
قائلة" ،إنها تعني إنني مسؤول عن قراراتي وكلماتي".
تستخدم  Casa Chirilaguaنهجا ً متكامالً ،حيث تقوم بتطوير عالقة مع العائلة بأكملها كونها توفر أنشطة إيجابية بعد
المدرسة في منطقة  Arlandriaباإلسكندرية.
نادي األطفال  Kids Clubمخصص للطالب في المراحل الدراسية  ،1-5حيث يوفر الدعم في الرياضيات والقراءة ،إستخدام
الحاسوب ،الحركة البدنية واألنشطة الفنية .نادي الشباب  Teens Clubو  Casa to Collegeمخصصة للطالب األكبر
سناً .يقدم  Teens Clubفرصا ً لممارسة االنشطة الغير منهجية خالل المساء وعطل نهاية االسبوع لطالب المدارس
المتوسطة ،مع توفير الدعم االجتماعي والتنموي من خالل الفصول الجماعية ومشاريع التعلم الخدمي .تم تشكيل Casa to
 Collegeمن قبل طالب المدرسة الثانوية في عام  0353لمساعدة  Casa Chiralaguaعلى تلبية إحتياجات هذه الفئة
العمرية .فهي تقدم مهارات التعلم المهني لإلعداد للنجاح في المستقبل ،فرص التدريب والزيارات الى الكليات والتي تشمل
العوائل في هذه العمليةُ .تلخص  Gomez Schellhaasحديثها بالقول" :اإلرشاد والتوجيه الذي تقدمه  Casaال يقدر بثمن".

طالب يقف مع أسرته خالل حفل تخرج طالب المرحلة الخامسة في نادي األطفال في .Casa Chiralagua
منظمة أخرى تتعامل مع المهاجرين الشباب هي منظمة . Liberty's Promiseتقدم المنظمة برامج مثل التربية المدنية
والمواطنة باللغة اإلنجليزية ،والمشاركة المدنية للمبتدئين من متعلمي اللغة اإلنجليزية ( )CE-BELLباللغة اإلسبانية .تتحدث
 ،Melissa Guerrero Gelinasمديرة برامج  Liberty's Promiseفي شمال فيرجينيا والعاصمة واشنطن قائلة" ،نحن
نتحدث عن المشاركة المدنية لكننا نناقش ايضا ً المشاركة المجتمعية كأحد مواضيعنا االساسية".
وتضيف  Geuerrero Gelinasقائلة ان هذه البرامج توفر للمهاجرين الشباب ،ممن تتراوح أعمارهم بين  05-51عام،
إحساسا ً أكبر بالثقة في أنفسهم واالعتراف بأهمية نقاط القوة والتنوع الثقافي لديهم .فهي تقول ان هذه البرامج ُتعرّ ف
المهاجرين الشباب بكيفية عمل الحكومة إضافة الى تعريفهم بممثليهم ،وتجعلهم يشاركون في الفعاليات المجتمعية في
اإلسكندرية مثل تنظيف الحدائق .كما تسعى منظمة  Liberty's Promiseالى مساعدة المهاجرين الشباب على متابعة تعليمهم
العالي واإلنخراط في مهن مفيدة.
توسعا ً في نجاحها مع طالب المدرسة الثانوية ،قامت  Liberty's Promiseبإتباع برنامج تجريبي للمرحلة المتوسطة في
مقاطعة بالتيمور وهو اآلن في عامه الثاني .مع وجود حاجة لهذا البرنامج في مدرستي  Francis C. Hammondالمتوسطة
و  George Washingtonالمتوسطة ،تقول  Guerrero Gelinasان منظمتها تعمل على تقديم هذا البرنامج الذي يستهدف
فئة عمرية أصغر الى اإلسكندرية ،حيث ان من المحتمل أن يتم ذلك بحلول العام الدراسي  .0302-0308إنها تؤمن بإن
التواصل مع الطالب في مستوى المرحلة الدراسية المتوسطة  -والتركيز على المجاالت االكاديمية لتحقيق أهدافهم المهنية -
يمكن أن يساعد في تسهيل االنتقال الى مرحلة الدراسة الثانوية وما بعدها.
برنامج آخر من برامج  Liberty's Promiseهو  .Opportunities Plusيوفر هذا البرنامج للشباب الذين لديهم تصريح
عمل ويعيشون في عوائل ذات دخل منخفض فرصا ً تدريبية في منظمات غير ربحية ،مجلس المدينة أو مراكز العمل المحلية.
قبل المشاركة ،يشارك الطالب في ورشة عمل مكثفة حول مهارات العمل ،حيث يتعلمون كيفية كتابة السيرة الذاتية وخطاب
المقدمة ،شحذ مهاراتهم في إجراء المقابالت والتعرف على ثقافة مكان العمل.

طالب يزورون حديقة الحيوان الوطنية في منطقة  Smithsonianكجزء من برنامج المشاركة المدنية لمنظمة Liberty's
 Promiseللمبتدئين من متعلمي اللغة اإلنجليزية.

ُتعد شراكات  ACPSمع منظمات مثل  Casa Chirilaguaو  Liberty's Promiseوسيلة أخرى للدعم في مساعدة
منطقتنا التعليمية على تحقيق هدفها المتمثل في توفير تعليم متساوي لجميع الطالب .من خالل عملها في مدرسة Mount
 Vernonالمجتمعية ،قالت  Gomez Schellhaasإنها أدركت أهمية بناء عالقة بين كادر المدرسة والعوائل لتحقيق أفضل
النتائج التعليمية .كما أكدت أيضا ً على فوائد توفير  ACPSلخدمات ترجمة سهلة الوصول لكي تتمكن العوائل من التواصل
بلغاتها األصلية .قالت  Gomezان هذا يساعد العوائل في التفكير في القضايا التي قد تؤثر على طالبهم .وتضيف أنه ،مثلما
هو الحال في  ،ACPSتلتزم  Casa Chirilaguaأيضا ً بالتعلم االجتماعي ،والعاطفي واألكاديمي األساسي ( )SEALكونه
يساعد الطالب على النجاح.
تقول  Guerrero Gelinasأنه "حتى في ساحة اللعب" ،فإن من المهم توفير شبكة دعم تتجاوز الدعم التعليمي .إنها تؤمن
بأن تعريف المهاجرين الشباب بمرشدين من خلفيات مماثلة ممن حققوا أحالم حياتهم سيكون بمثابة مصدر إلهام لهم من
إمكانية تحقيقهم للنجاح في التعليم وما بعده .تضيف  Guerrero Gelinasقائلة أنه من خالل تعريف الشباب بالفرص المتاحة
لهم ،شهدت  Liberty's Promiseزيادة في الحضور المدرسي ،احترام الذات وتفوق بين الطالب المشاركين .وتشير الى
تحقيق برنامج اإلسكندرية معدل تخرج بنسبة  ٪60.8بين الشباب المشاركين في البرنامج.
قال  ،Kurt Huffmanالمدير التنفيذي لمكتب الشراكات المدرسية والمجتمعية في " ،ACPSان المجتمع التعليمي في
 ACPSمحظوظ للغاية للشراكة مع منظمات مجتمعية مثل  Casa Chirilaguaو  .Liberty's Promiseفهم يدعمون
هدفنا في العمل بشكل تعاوني كجزء من نظام بيئي تعليمي ناجح  -شركاء المجتمع ،قيادة المدارس والمنطقة التعليمية،
العوائل ،الطالب ،الكوادر  -لتحقيق المساواة في التعليم والنجاح لجميع الطالب".

مفتوح اآلن لغاية  2أكتوبر/تشرين االول  :2222إستبيان شراكة المدارس مع دوائر
فرض القانون

يرجى تقديم آرائكم ومالحظاتكم من خالل استبيان شراكة المدارس مع دوائر فرض القانون ( .)S + LEPيستغرق اإلستبيان
 51-53دقيقة من العوائل ،أفراد الكادر والطالب في المراحل الدراسية  50-9إلكماله وهو مهم للغاية لعمل مجموعة S +
 LEPاإلستشارية للنظر في سالمة المدارس وأمنها.
تتضمن القيم األساسية لمدارس مدينة االسكندرية العامة ( )ACPSضمان توفير بيئة تعليمية ترحيبية وآمنة للجميع في
مدارسنا .سوف يتم استخدام النتائج المستحصلة من هذا االستبيان في توجيه توصيات مجموعة  S + LEPاالستشارية القادمة
لشهر ديسمبر/كانون االول  0300والتي س ُتقدم الى المجلس التعليمي حول إعادة تصور الشراكة بين  ACPSو دائرة شرطة
اإلسكندرية .إضافة الى ذلك ،سيكون بإمكان المشاركون في االستبيان اإلشارة الى اهتمامهم بالمشاركة في الجلسات النقاشية
القادمة حول سالمة وأمن المدارس والمنطقة التعليمية.
لمزيد من المعلومات حول مجموعة  S + LEBاالستشارية ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني لمدارس .ACPS

قسم خدمات الطالب والمساواة في ُ ACPSيرحب بـ  Brielle Welchكمديرة لقسم
الممارسات العادلة

يسر مدارس مدينة االسكندرية العامة ( )ACPSأن تعلن عن اختيار  Brielle Welchلشغل منصب مديرة قسم الممارسات
العادلة في المنطقة التعليمية .لدى  ،Welchوهي إحدى خريجات  ،ACPSخلفية كممارسة مساواة وتفخر برؤية اإلنسانية في
اآلخرين أثناء تطبيقها لهذا المنظور في حياتها اليومية.
بصفتها ممارسة مساواة ،طورت  Welchالمزيد من المعرفة من خالل التدريب الذي يتضمن التحيز الالواعي ،القيادة
الشاملة ،االمتياز العرقي والهوية والتحالف في مكان العمل .لقد أمضت أكثر من خمس سنوات في تطوير مناهج ،ورش
عمل ،مقاالت ومحتوى أصلي لوسائل التواصل االجتماعي للتنوع ،المساواة والشمول ( )DEIمن أجل تحقيق أقصى قدر من

المساواة والتمكين .عملت مع جهات تربوية ومؤسساتية عبر ثالث قارات ومنظمات تراوحت بين مؤسسات مالية عالمية
ومنظمات غير ربحية لتعليم الفنون .تلتزم  Welchبدعم جميع القادة في خلق مساحات يشعر فيها األشخاص من جميع
الهويات باألمان ،القوة والدعم للوصول الى آفاق جديدة في حياتهم المهنية ،تجاربهم التعليمية ونشاطهم الشخصي.
حصلت  Welchعلى درجة بكالوريوس آداب في الدراسات االفريقية من كلية  William and Maryودرجة ماجستير آداب
في التعليم االبتدائي الشامل من كلية المعلمين بجامعة .Columbia

قسم الخدمات الطالبية والمساواة في ُ ACPSيرحب بالدكتورة Robin Walling

كمديرة لقسم خدمات الصحة المدرسية

يسر مدارس مدينة االسكندرية العامة ( )ACPSأن تعلن عن اختيار  Dr. Robin Wallinلشغل منصب مديرة قسم خدمات
الصحة المدرسية في المنطقة التعليمية .تتمتع  Dr. Wallingبخبرة  01عام في مجال خدمات الصحة المدرسية حيث عملت
مؤخراً كمديرة لقسم الصحة المدرسية في دائرة صحة مقاطعة فيرفاكس في والية فيرجينيا.
عملت  Dr. Wallingسابقا ً كمنسقة تمريض في قسم الخدمات الطالبية في  .ACPSلقد عملت كممرضة مدرسة ،قائدة
للصحة المدرسية في المنطقة ومديرة للصحة العامة .كما عملت أيضا ً في مجلس إدارة مجلس االعتماد الوطني لممرضات
المدارس للفترة من  .0353-0351لدى  Dr. Wallingإهتمام خاص بإدارة الحاالت الصحية المزمنة في المدارس وتوفير
خدمات الرعاية الصحية المدرسية للطالب .لقد ساهمت في نشر منشورين مع زمالء لها من مراكز السيطرة على األمراض
والوقاية منها ( )CDCوكانت المؤلف الرئيسي لمجموعة أدوات وضعتها  CDCلمساعدة المدارس في التعامل مع الحساسية
الغذائية.
حصلت  Dr. Wallinعلى درجة ماجستير علوم في التمريض ودكتوراه في ممارسة التمريض من جامعة  .Yaleإنها
ممرضة معتمدة في طب األطفال وممرضة مدرسية معتمدة على المستوى الوطني.

األسبوع الوطني للفنون في التعليم :شارك وأدعم العروض الفنية لمدارس ACPS

يعد الفن أمراً أساسيا ً في مساعدة الطالب على تطوير مهارات اإلبداع ،التقمص العاطفي وحل المشاكل ،إضافة الى أنه يمكن
أن يكون مصدراً للمتعة واإلستمتاع .ومع اختتام األسبوع الوطني للفنون في التعليم ،فإننا نشجع جميع عوائل مدارس مدينة
اإلسكندرية العامة ( )ACPSعلى دعم العروض الفنية لطالبنا في مجاالت الموسيقى والمسرح.
يبدأ جدول الخريف للعروض المسرحية لمدرسة  Alexandria Cityالثانوية ( )ACHSفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني
بمسرحيتين من الكوميديا الحديثة  "One Slight Hitch" -و " ."Chicken and Biscuitsسوف يتم تقديم العروض في
القاعة الكبرى للمدرسة وستكون التواريخ المحددة على النحو التالي:
""One Slight Hitch

● الجمعة 55 ،نوفمبر/تشرين الثاني عند الساعة  0:83مسا ًء
● السبت 50 ،نوفمبر/تشرين الثاني عند الساعة  0:83مسا ًء
● األحد 58 ،نوفمبر/تشرين الثاني عند الساعة  8من بعد الظهر
""Chicken & Biscuits
● الخميس 50 ،نوفمبر/تشرين الثاني عند الساعة  0:83مسا ًء
● الجمعة 53 ،نوفمبر/تشرين الثاني عند الساعة  0:83مسا ًء
● السبت 56 ،نوفمبر/تشرين الثاني عند الساعة  0:83مسا ًء

متطلعة الى المستقبل ،تقول  ،Leslie Jonesمعلمة مادة الدراما في مدرسة  ،ACHSترقبوا معلومات حول مهرجان
مسرحي من فصل واحد في شهر يناير/كانون الثاني ومسرحية موسيقية ربيعية في شهر أبريل/نيسان.
لقد نما برنامج األوركسترا في  ACHSحيث إرتفع عدد الطالب من  33طالبا ً ليصل الى مايقرب من  513طالبا ً منذ أن تولت
 Veronica Jachsonالعمل كقائدة أوركسترا خالل العام الدراسي  .0305-0303تعزو  ،Jacksonوالتي عملت كقائدة
أوركسترا في مدرسة  Francis C. Hammondالمتوسطة لمدة ثماني سنوات ،الفضل في ذلك الى جهود معلمي أوركسترا
المدارس المتوسطة في .ACPS
من المقرر أن تبدأ حفالت األوركسترا الموسيقية في شهر أكتوبر/تشرين االول وستقام جميع العروض في الساعة  0مسا ًء في
مدرسة  ،ACHSمع وجود استثناءات على النحو المبين أدناه:
● الخميس 03 ،أكتوبر/تشرين األول
● األربعاء 3 ،ديسمبر/كانون األول

●
●
●
●

الخميس 3 ،ديسمبر/كانون األول
األربعاء 51 ،فبراير/شباط ( 9مساءً)
الثالثاء 03 ،فبراير/شباط (خالل اليوم الدراسي)
الخميس 2 ،مايو/أيار

إطلع على صفحة  Facebookالخاصة ببرنامج أوركسترا  ACHSللحصول على المزيد من المعلومات أو تواصل على
عنوان البريد االلكتروني .achsorch@gmail.com
كما حدد جوق  Titansلإلنشاد تواريخ وأوقات العروض التالية ،والتي ستقام جميعها في القاعة الكبرى لمدرسة :ACHS
● الحفل الموسيقي لفصل الخريف :األربعاء 09 ،أكتوبر/تشرين األول عند الساعة  0مسا ًء
● الحفل الموسيقي لفصل الشتاء :الثالثاء 58 ،ديسمبر/كانون االول عند الساعة  0:83مسا ًء
● حفل جوق اإلنشاد  :Pyramidاألربعاء 5 ،مارس/آذار عند الساعة  9:83مسا ًء
● الحفل الموسيقي لفصل الربيع :الخميس 5 ،يونيو/حزيران عند الساعة  0:83مسا ًء
لمزيد من المعلومات  ،يرجى زيارة  www.titanschoir.orgأو @ titanschoirعلى Instagram
أو@ACTitansChoirعلى .Twitter

شارك في تعليم ابنائك من خالل إكمال إستمارات العودة الى المدرسة عبر اإلنترنت

هل ترغب في الشعور بالقوة والمشاركة في تعليم أبنائك؟ ُيعد استخدام  PowerSchoolللتحقق من إستمارات العودة الى
المدرسة والخاصة بأبنائك الخطوة األولى في لعب دور فاعل في تعليمهم .إن إكمال هذه اإلستمارات قبل  83سبتمبر/أيلول
 0300يضمن حصول المعلمين والكادر على معلومات اتصال دقيقة للتواصل مع العوائل بشأن التقدم األكاديمي والدعم
المطلوب من العوائل لنجاح الطالب.
كل ما تحتاجه هو تسجيل دخول وكلمة مرور واحدة للدخول على حساب  Parent Accessعلى موقع ،PowerSchool
البوابة االلكترونية التي يمكنك من خاللها تحديث معلومات االتصال الخاصة بك وغيرها من المعلومات المهمة .حتى وإن لم
تكن هناك أية تغييرات عن العام الماضي ،فإن علينا التحقق من دقة المعلومات وإجراء أية تحديثات ضرورية ،خاصة فيما
يتعلق بجهات االتصال في حاالت الطوارئ والمعلومات الصحية للطالب.
لعوائلنا الناطقة باللغة اإلنجليزية واإلسبانية والتي لديها جهاز إلكتروني ،يمكنهم استخدام الروابط أدناه لتعبئة اإلستمارات
الالزمة من خالل :PowerSchool
● إستمارات العودة الى المدرسة للعام  0308-0300باللغة اإلنجليزية.
● إستمارات العودة الى المدرسة للعام  0308-0300باللغة اإلسبانية.

بإمكان العوائل الناطقة باللغة األمهرية والعربية تنزيل وإكمال تعبئة حزمة إستمارات العودة الى المدرسة والمتاحة عبر
اإلنترنت باللغتين األمهرية والعربية أو طلب الحصول على حزمة اإلستمارات من مدارس أطفالهم .بإمكان العوائل الناطقة
باللغة اإلنجليزية واإلسبانية والتي التمتلك جهاز إلكتروني تنزيل وإكمال تعبئة حزمة إستمارات العودة الى المدرسة والتي
يمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت أو طلب الحصول على حزمة إستمارات مطبوعة من مدارس أطفالهم باللغتين اإلنجليزية
واإلسبانية .ينبغي تسليم اإلستمارات الكاملة الى المكتب األمامي للمدرسة.

جدول أعمال المجلس التعليمي ليوم  22سبتمبر/أيلول 2222

سوف يكون الموعد القادم إلجتماع المجلس التعليمي يوم  00سبتمبر/ايلول  .0300لإلطالع على جداول االعمال والوثائق
الخاصة بالمجلس التعليمي ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني للمجلس التعليمي .كما يمكن أيضا ً زيارة الصفحة االلكترونية
إلجتماعات المجلس التعليمي للحصول على معلومات حول كيفية مشاهدة البث المباشر لإلجتماعات والمشاركة.

مستوى اإلصابة المجتمعية بفيروس  COVID-19في االسكندرية لغاية يوم 8
سبتمبر/أيلول 2222

لغاية يوم  3سبتمبر /أيلول  ،0300كان مستوى اإلصابة بفيروس  COVID-19في مدينة اإلسكندرية منخفضاً ،حيث بلغت
نسبة عدد اإلصابات  593.3حالة لكل  533333شخص في األيام السبعة الماضية .للتعرف على المزيد ،قم بزيارة لوحة
معلومات  COVID-19الخاصة بمدينة اإلسكندرية.

يرجى مالحظة أن آخر تحديث للبيانات كان في يوم  3سبتمبر/أيلول  .0300ينظر مركز السيطرة على األمراض والوقاية
منها في مجموعة من ثالثة مقاييس لتحديد مستوى االصابة بفيروس  COVID-19في المجتمع :عدد حاالت االصابة الجديدة
بفيروس  COVID-19الداخلة الى المستشفى لكل  533333شخص لأليام السبعة الماضية ،النسبة المئوية لألسرّة التي ُتشرف
عليها كوادر والمشغولة من قبل مرضى  COVID-19و إجمالي حاالت االصابة الجديدة بفيروس  COVID-19لكل
 533،333نسمة لأليام السبعة الماضية.

