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 موارد لألسر والمدارس
 ھل یجب أن یبقى طفلي في المنزل؟ 

 
إذا كان طفلك   ) ھي السعال والحمى وضیق التنفس.COVID-19األعراض الرئیسیة لفیروس كورونا ( 

 یعاني من مجرد سیالن في األنف، فیمكن أن یذھب إلى المدرسة.
 

 یعاني الطفل من الحمى قبل أن یعود إلى  تنص العدید من سیاسات المناطق التعلیمیة على أنھ یجب أالّ 
إذا كان طفلك یعاني من السعال والحمى وضیق في التنفس وكنت قلقًا بشأن   ساعة.  24المدرسة لمدة 

 أو مقدم الرعایة الصحیة. بإدارة الصحة المحلیة، فاتصل COVID-19احتمال إصابتھ بفیروس كورونا  
وإذا كنت بحاجة إلى موعٍد، فیمكنھم   وسوف یساعدونك في تقریر ما إذا كنت بحاجة إلى موعد أم ال. 

 مساعدتك في التخطیط للدخول إلى العیادة بطریقة تحول دون إصابة اآلخرین بالعدوى. 
 

 تعلیم طفلك ممارسة التدابیر الصحیة الجیدة بانتظام، مثل:  احرص على 
 ثانیة على األقل،    20بالماء والصابون لمدة  غسل الیدین  •
 .آداب السعال والعطس •

یمكنك استخدام رذاذ   احرص على تنظیف وتطھیر األشیاء واألسطح التي تلمسھا في كثیر من األحیان. 
 التنظیف المنزلي العادي أو المنادیل المبللّة. 

 
 ھل سیتعرض لإلصابة بالعدوى؟  أمن أثناء وجوده في المدرسة؟ ھل سیكون طفلي في م

 
لھذا السبب من األھمیة بمكان أن یبقى األشخاص الذین تظھر   یمكن أن تنتشر الفیروسات في المدارس.

إذ إن ھذا واحًدا من أكثر الطرق فعّالیة لتقلیل   علیھم األعراض (الحمى والسعال وضیق التنفس) في المنزل. 
 الصحة العامة ھي مسؤولیة الجمیع.  دوى.التعرض للع

https://www.oregon.gov/oha/ph/providerpartnerresources/localhealthdepartmentresources/pages/lhd.aspx
https://www.oregon.gov/oha/ph/providerpartnerresources/localhealthdepartmentresources/pages/lhd.aspx
https://www.oregon.gov/oha/ph/providerpartnerresources/localhealthdepartmentresources/pages/lhd.aspx
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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إذا كان طفلك یعاني من سیالن األنف، فیمكنھ الذھاب إلى المدرسة، بعد أن تعلمھ كیفیة استخدام المنادیل  
إذا كان طفلك یعاني من السعال أو الحمى أو ضیق في التنفس، فیجب أن یبقى في   الورقیة وغسل الیدین.

إذا كنت ستتصل   أو مقدم الرعایة الصحیة. بإدارة الصحة المحلیةا االتصال كما یتعین علیك أیضً  المنزل.
وسوف یساعدونك في تقریر ما إذا كنت   أوًال بإدارة الصحیة المحلیة أوًال. بمقدم الرعایة الصحیة، فاتصل 

وإذا كنت بحاجة إلى موعٍد، فیمكنھم مساعدتك في التخطیط للدخول إلى العیادة   بحاجة إلى موعد أم ال. 
 بطریقة تحول دون إصابة اآلخرین بالعدوى. 

 ظام، مثل: احرص على تعلیم طفلك ممارسة التدابیر الصحیة الجیدة بانت 

 ثانیة على األقل،    20بالماء والصابون لمدة  غسل الیدین  •
 .آداب السعال والعطس •

 الفئات األكثر ُعرضةً للخطر ھي: 

 كبار السن من الذكور، و  •
 األشخاص الذین یعانون من ضعف في جھاز المناعة.  •

 
أو كان   COVID-19كیف سیتم إخباري إذا تعرض شخص في مدرسة طفلي لإلصابة بعدوى فیروس  

 ؟ یحمل العدوى بالفیروس
 

وسیقومون بذلك   إذا حدث ھذا، فستعمل إدارة الصحة المحلیة والمنطقة التعلیمیة معًا إلعالمك بذلك األمر. 
إذا كانت لدیك مخاوف، فراجع مدرسة  . إدارة الصحة المحلیةوضمن القواعد التي تحددھا المنطقة التعلیمیة 

 طفلك لمعرفة خطة الوقایة من األمراض المعدیة. 

 
 ماذا أفعل إذا كان طفلي مریًضا؟

 
 إذا كان طفلك یعاني من الحمى أو السعال أو ضیق في التنفس، فیجب علیك: 

 
 في المنزل،  إبقاء طفلك  •
  وسوف یساعدونك في تقریر ما إذا كنت  أو مقدم الرعایة الصحیة. بإدارة الصحة المحلیةاالتصال  •

وإذا كنت بحاجة إلى موعٍد، فیمكنھم مساعدتك في التخطیط للدخول إلى   بحاجة إلى موعد أم ال. 
 العیادة بطریقة تحول دون إصابة اآلخرین بالعدوى. 

https://www.oregon.gov/oha/ph/providerpartnerresources/localhealthdepartmentresources/pages/lhd.aspx?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.oregon.gov/oha/ph/providerpartnerresources/localhealthdepartmentresources/pages/lhd.aspx?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.oregon.gov/oha/ph/providerpartnerresources/localhealthdepartmentresources/pages/lhd.aspx?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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إذ إن ھذا أحد أكثر الطرق فعّالیة   من المھم أن یبقى األشخاص الذین تظھر علیھم األعراض في المنزل.
تنص العدید من سیاسات المناطق التعلیمیة على أنھ یجب أّال یعاني الطفل   وى. لتقلیل التعرض لإلصابة بالعد 

،  COVID-19إذا تم تشخیص إصابة طفلك بفیروس   ساعة.  24من الحمى قبل أن یعود إلى المدرسة لمدة 
 فقد یُطلب من طفلك البقاء في المنزل لفترة أطول. 

 بانتظام، مثل:  احرص على تعلیم طفلك ممارسة التدابیر الصحیة الجیدة

 ثانیة على األقل،    20بالماء والصابون لمدة  غسل الیدین  •
 .آداب السعال والعطس •

یمكنك استخدام رذاذ   احرص على تنظیف وتطھیر األشیاء واألسطح التي تلمسھا في كثیر من األحیان. 
 التنظیف المنزلي العادي أو المنادیل المبللّة. 

 
 لماذا لم تُغلق المدارس؟ 

 
ون  ج في والیة أوری COVID-19لتي تم تأكیدھا إصابتھا بفیروس لیس ھناك إال عدد قلیل من الحاالت ا

في مدرسة طفلك، فستحدد المدرسة وإدارة الصحة المحلیة ما   COVID-19إذا ظھر فیروس  حتى اآلن. 
 إذا كانت ھناك حاجة إلى إغالق المدرسة أم ال. 

 
إرشادات ھیئة الصحة بوالیة  تتبع ممرضات المدارس ومدیري المدارس والموظفین اآلخرین في المدرسة 

 .أوریجون واإلدارة التعلیمیة بوالیة أوریجون الخاصة باألمراض المعدیة 

 
یروس إذا ذھب طالب إلى المدرسة التي ظھر فیھا الفیروس ثم انتقل بالحافلة إلى  ما مخاطر انتشار ھذا الف

 مدرسة أخرى للرعایة الالحقة؟ 
 

یعتقد خبراء   یعتمد ذلك على مدة بقاء الطالب في الحافلة وقدرتھ على تغطیة فمھ أثناء السعال والعطس. 
 الصحة أن الفیروس ینتشر بشكل أساسي من شخص آلخر: 

 
 قدم، أو  6إلى   3ص الذین ھم على اتصال وثیق في حدود مسافة من بین األشخا •
 من خالل الرذاذ عندما یسعل الشخص المصاب أو یعطس.  •
قد یكون من الممكن أن یصاب   من خالل مالمسة األسطح أو األشیاء التي ینتشر علیھا الفیروس. •

ثم لمس فمھ  عن طریق لمس سطح أو شيء ینتشر علیھ الفیروس   COVID-19الشخص بفیروس  
ومع ذلك، ال یعتقد خبراء الصحة أن ھذه ھي الطریقة الرئیسیة النتشار   أو أنفھ أو ربما عیونھ. 

  الفیروس.

 راقب طفلك لمالحظة األعراض (الحمى والسعال وضیق التنفس). 

https://www.cdc.gov/handwashing/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/commdisease.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/commdisease.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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 احرص على تعلیم طفلك ممارسة التدابیر الصحیة الجیدة بانتظام، مثل: 

 ثانیة على األقل،    20بالماء والصابون لمدة  غسل الیدین  •
 .داب السعال والعطسآ •

یمكنك استخدام رذاذ   احرص على تنظیف وتطھیر األشیاء واألسطح التي تلمسھا في كثیر من األحیان. 
 التنظیف المنزلي العادي أو المنادیل المبللّة. 

 

 

 ما ھي المدارس التي ظھر فیھا الفیروس وأین موقعھا؟
 

-https://www.oregon.gov/ode/students-andتفضل بزیارة ، لالطالع على آخر المستجدات 
family/healthsafety/Pages/COVID19.aspx . 

 

 بماذا سأخبر طفلي بشأن ھذا األمر؟ 
 

 احرص على تعلیم طفلك ممارسة التدابیر الصحیة الجیدة بانتظام، مثل: 

 ثانیة على األقل،    20بالماء والصابون لمدة  غسل الیدین  •
 .آداب السعال والعطس •

لیمیة للحصول على موارد أخرى للتحدث مع طفلك عن  استشر إدارة الصحة المحلیة أو المنطقة التع
  األمراض التي یمكن أن یصاب بھا، مثل الزكام واألنفلونزا.

 
وعلّم طفلك أنھ ال ینبغي علیھ افتراض افتراضات للخطر   عزز لدى طفلك مبادئ االحترام ومكافحة التحیز.

 على أساس العرق أو العرق أو بلد المنشأ. 
 

 ماذا أفعل؟  ي ال یذھب إلى المدرسة، لكنھ كان ھناك مؤخًرا. طفل المدرسة مغلقة. 
 

 یعتقد خبراء الصحة أن الفیروس ینتشر بشكل أساسي من شخص آلخر: 
 

 قدم، أو  6إلى   3بین األشخاص الذین ھم على اتصال وثیق في حدود مسافة من  •
 من خالل الرذاذ عندما یسعل الشخص المصاب أو یعطس.  •
قد یكون من الممكن أن یصاب   أو األشیاء التي ینتشر علیھا الفیروس.من خالل مالمسة األسطح  •

عن طریق لمس سطح أو شيء ینتشر علیھ الفیروس ثم لمس فمھ   COVID-19الشخص بفیروس  

https://www.cdc.gov/handwashing/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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ومع ذلك، ال یعتقد خبراء الصحة أن ھذه ھي الطریقة الرئیسیة النتشار   أو أنفھ أو ربما عیونھ. 
  الفیروس.

 عراض (الحمى والسعال وضیق التنفس). راقب طفلك لمالحظة األ 

 احرص على تعلیم طفلك ممارسة التدابیر الصحیة الجیدة بانتظام، مثل: 

 ثانیة على األقل،    20بالماء والصابون لمدة  غسل الیدین  •
 .آداب السعال والعطس •

یمكنك استخدام رذاذ   احرص على تنظیف وتطھیر األشیاء واألسطح التي تلمسھا في كثیر من األحیان. 
 ي أو المنادیل المبللّة. التنظیف المنزلي العاد 

 
كیف یمكنني الحصول على مساعدة   ماذا لو قررت منع ذھاب طفلي إلى المدرسة حتى لو لم یتم إغالقھا؟ 

 في واجباتھ المدرسیة؟ 
 

إذ یمكنھم التحدث   احرص على التعاون مع مدرسي طفلك ومدیر المدرسة في المنطقة التعلیمیة المحلیة.
  یاب ویمكنھم شرح أي إجراءات لدیھم لدعم التعلیم من المنزل.معك حول سیاسات الحضور والغ

 
 ھل یمكن لطفلي ارتداء قناع في المدرسة؟ 

 
) األشخاص الذین ھم بحالة جیدة ارتداء قناًعا  CDCال توصي مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا ( 

م تصدر الوالیة أي حظر  ل . COVID-19لحمایة أنفسھم من أمراض الجھاز التنفسي، بما في ذلك فیروس 
  ومع ذلك، یمكنك مراجعة مدرسة طفلك لمعرفة سیاساتھا.  على ارتداء قناع طبي في المدرسة.

ارتداء أقنعة الوجھ للمساعدة في   COVID-19على األشخاص الذین تظھر علیھم أعراض فیروس   یجب
 ًضا من أجل: یعد استخدام أقنعة الوجھ أمًرا ضروریًا أی منع انتقال المرض لآلخرین.

 
 و  ،العاملون الصحیون •
 ل أو في مرفق للرعایة الصحیة). (في المنز األشخاص الذین یعتنون بشخص في أماكن قریبة •

 إذا كان طفلك مریًضا، فیجب علیھ البقاء في المنزل بدًال من الذھاب إلى المدرسة مرتدیًا قناًعا. 
 
 
 
 
 

https://www.cdc.gov/handwashing/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/infection-control.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-home-care.html
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 إذا تم إلغاء المدرسة، فكیف سیحصل طفلي على وجبتي اإلفطار والغداء؟
 

 المحلي. إذ تتم إدارة ھذه البرامج على المستوى  یُرجى مراجعة مدرسة طفلك؛
 

 ال یمكنني التغیب عن العمل، كیف یمكن لطفلي الحصول على الرعایة الالزمة؟ 
 

 تتضمن األمثلة:  ابدأ بالتحدث اآلن مع اآلخرین حول الموارد المتاحة. 
 أفراد األسرة.  •
 المؤسسة الدینیة المحلیة.  •
 المنظمات المجتمعیة.  •

 لق بشأن وضع الھجرة كمھاجر. أنا ق ھل علّي أن أقلق بشأن قاعدة "العبء على الدولة"؟ 
 

ال تنطبق قاعدة "العبء على الدولة" على كل الرعایة   صحتك وصحة أسرتك ومجتمعنا ھو أھم ما یشغلنا.
وال تُحسب العدید من مزایا الصحة العامة ضمن قاعدة "العبء على الدولة"، بما   الطبیة أو على كل مھاجر.

 في ذلك: 
 Medicaidعاًما (أي برنامج  21باب الذین تقل أعمارھم عن تغطیة خطة صحة والیة أوریجون للش •

 ")Children’s Health Insurance Program, CHIPوبرنامج التأمین الصحي لألطفال "
 Medicaidیوًما بعد الوالدة (أي برنامج  60تغطیة خطة صحة والیة أوریجون للنساء الحوامل، بما في ذلك  •

 ")CAWEM Plus"أو  Citizen-Alien Waived Emergent Medical Plusوبرنامج 
 )Oregon MothersCare, OMCبرنامج والیة أوریجون لرعایة صحة األمھات (  •
 )CAWEMتغطیة خطة أوریجون الصحیة الطارئة لألشخاص من جمیع األعمار (أي  •
 ) بوالیة أوریغونCover All Kidsبرنامج التغطیة لجمیع األطفال ( •
) الذي یغطیھ برنامج IDEAولة من قِبل قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة ( خدمات التعلیم الخاص المم •

Medicaid 
 الخدمات الصحیة المقدمة في المدارس لألطفال في سن المدرسة •
 Health Insuranceإعانات أقساط التأمین الصحي التجاریة من خالل سوق التأمین الصحي ( •

Marketplaceبوالیة أوریجون ( 
 Medicareمن برنامج  D) وفقًا للجزء LISخل المنخفض (إعانات ذوي الد •
 العدید من برامج الخدمات الصحیة والتعلیمیة واالجتماعیة األخرى غیر المدرجة ھنا. •

لخاصة بھیئة الصحة بوالیة أوریجون،  "قاعدة العبء على الدولة" ا  صفحة ویب الرجاء االنتقال إلى 
 مزید من المعلومات. ل) لباإلسبانیة(  األسئلة الشائعة)، وباإلسبانیة ( صحیفة الوقائع و

https://www.oregon.gov/OHA/ERD/Pages/public-charge.aspx
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2664.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/le2662.pdf
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/ls2662.pdf
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 كیف یمكنني الحصول على آخر المستجدات بشأن ھذه المعلومات؟ 
 

 ) CDC(مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا  
 في الوالیات المتحدة.  COVID-19ات حول  یحتوي ھذا الموقع اإللكتروني على أحدث المعلوم

  (OHA) ھیئة الصحة بوالیة أوریجون
 في والیة أوریجون.  COVID-19یحتوي ھذا الموقع اإللكتروني على معلومات خاصة بفیروس  

 
211 

عبر   في والیة أوریجون، إذا لم یكن من السھل علیك الحصول على المعلومات  211اتصل على الرقم 
 . COVID-19إذ یمكن أن یزودك بمعلومات عامة حول فیروس   اإلنترنت. 

 
كما یمكنك أیًضا التحقق   تحقق من الموقع اإللكتروني لمدرسة طفلك والذي قد یحتوي على معلومات محّدثة.

  من األخبار المحلیة ومواقع وسائل التواصل االجتماعیة الموثوق بھا. 
 
 
 
 

https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Pages/emerging-respiratory-infections.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Pages/emerging-respiratory-infections.aspx
https://www.211info.org/
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