
LSR7 األسئلة الشائعة حول إغالق مدارس  

 في الفترة من 3/23 إلى 4/24

 اإلغالق

  التعلیم االفتراضي

  خدمات التغذیة/الدعم

  األحداث

 اتخاذ اإلجراءات

 معلومات حول فیروس كورونا

التطور سریع المستجد كورونا فیروس جائحة أن نعلم .2020 مارس 23 من اعتباًرا دقیقة الشائعة األسئلة هذه في الواردة                     ***المعلومات

الفور على الجدیدة والمعلومات اإلضافیة والخطوات التغییرات على وعائالتنا موظفینا وسنطلع عملنا طریقة في كثیرة تغییرات إلى أدت                    قد

 في أثناء تعاملنا مع عملیات إغالق المدارس هذه.

 

+++ 

 اإلغالق

 ما الذي أحتاج إلى معرفته حول قرار إغالق المدارس؟

في التنسیقیة التعلیمیة والمناطق لوكاس كوینتون كانساس مدینة عمدة مع بالتنسیق ،2020 مارس 16 في ،R-7 سامیت لیز مدارس                     أعلنت

2020 إبریل 26 الموافق الجمعة حتى 2020 مارس 23 الموافق االثنین من المدارس إغالق جاكسون، ومقاطعة الكبرى كانساس                    مدینة

فرص المنطقة ستوفر والعالمي. المحلي مجتمعنا في المستجد كورونا فیروس انتشار من والحد للخطر والموظفین الطالب تعرض                   لتقلیل

والدولیین المحلیین الشركاء إرشادات المنطقة ستتبع هذه. المدارس إغالق فترة خالل التغذیة، مثل الخدمات إلى باإلضافة االفتراضي،                   التعلم

 في مجال الصحة والتعلیم فیما یتعلق بتحدید ما إذا كان سیتم تمدید فترة اإلغالق إلى ما بعد 24 إبریل.

 هل سُیفتح أي مبنى أو مكتب مركزي في أثناء اإلغالق؟

المركزي المكتب إلى تقاریرهم یقدمون قد األساسیین الموظفین من محدوًدا عدًدا فإن ُبعد، عن سیعملون موظفینا غالبیة أن من الرغم                      على

األفضل ومن ُبعد عن سیعملون الموظفین معظم أن العائالت تتوقع أن یجب وظیفتهم. من جزًءا ذلك بوصف منها أخرى مواقع أو                       للمنطقة

الصحة موظفو سیعمل ذلك. خالف ُیذكر لم ما والموظفین، للعائالت مفتوحة المدارس تكون لن اإللكتروني. البرید عبر معهم                    التواصل

 مباشرة مع العائالت لتنسیق كیفیة توصیل األدویة الموجودة حالًیا في المبنى إلیهم.



 كیف ستتواصل LSR7؟

والیة في العلیا والخدمات الصحة ووزارة جاكسون مقاطعة في الصحة وزارة مع بانتظام التواصل في R-7 سامیت لیز مدارس قادة                      سیستمر

متابعة المنطقة قادة سیواصل كما المستجد. كورونا فیروس النتشار للتصدي اتخاذها یجب إضافیة خطوات بأي یتعلق فیما                   میزوري

بالتحدیثات مباشرة والعائالت الموظفین إبالغ المنطقة ستواصل عائالتنا. مع لمشاركتها منها والوقایة األمراض مكافحة مراكز                 إرشادات

.lsr7.org/coronavirus :بشكل استباقي، وكذلك نشرها على موقعها المخصص لفیروس كورونا المستجد 

 هل ستستمر LSR7 في تنظیف مباني المدارس؟

 سینظف فریق المرافق بالمنطقة المباني ویعقمها بعمق في أثناء فترة اإلغالق هذه.

+++ 

 التعلیم االفتراضي

 متى ستتمكن عائالت LSR7 من الوصول إلى التعلم االفتراضي؟

الدروس إلى الوصول في الطالب سیبدأ مارس. 23 الموافق االثنین یوم فقط للموظفین افتراضي تعلیمي تخطیط یوم المنطقة                    ستعقد

  االفتراضیة بدًءا من الثالثاء الموافق 24 مارس 2020. تم تحدید یوم االثنین 23 مارس مرة أخرى بوصفه یوم تخطیط افتراضي للمعلمین.

  لماذا توفر المنطقة التعلیم االفتراضي؟

غیر المدارس إغالق فترات خالل للطالب التعلم ببیئة واالتصاالت التعلیمیة األنشطة بتوفیر ملتزمة R-7 سامیت لیز مدارس تزال                    ال

التي بوك كروم أجهزة العام التعلیم مراحل في الطالب یمتلك إذ طالب، لكل لوحي جهاز نظام تطبق منطقتنا أن الحظ حسن من                        المسبوقة.

ال االفتراضي التعلیم أن من الرغم على ُبعد. عن الطالب إلى للوصول Schoology في منصة R-7 موظفي لدى ویوجد المنطقة                      أصدرتها

فرص توفیر في نستمر وأن بطالبنا اتصال على نظل أن المهم من أنه ترى R-7 سامیت لیز مدارس فإن الدراسة، غرفة محل یحل أن                          یمكن

إلى والموظفین الطالب وصول وإمكانیة االتصال احتیاجات تلبیة كیفیة مع بفاعلیة المنطقة في التكنولوجیا قسم یتعامل استطاعتنا. قدر                    التعلم

  اإلنترنت. سیترك المعلمون الفروض المنزلیة على بریدهم الصوتي للطالب الذین یواجهون مشكالت في الوصول إلى اإلنترنت.

  كیف سیبدو یوم التعلیم االفتراضي؟

لمجتمع الطبیعیة واألوضاع الهیكل سنوفر وموظفینا. طالبنا من لكل مختلف بشكل ویسیر سیبدو مدارسنا خارج التعلم فرص توفیر أن                     نعلم

من مناسب مستوى توفیر مع یومًیا االفتراضي التعلم في والموظفین الطالب مشاركة كیفیة بشأن واضحة توقعات وضع خالل من                     مدارسنا

 المرونة واالستقاللیة لواقع حالنا الیوم.

 

 

 

http://lsr7.org/coronavirus
http://lsr7.org/coronavirus


أداة● على المنصة تحتوي الطالب. مع والموارد المنزلیة والفروض الدروس لمشاركة Schoology منصة معلم كل                 سیستخدم

لم إذا التطبیق هذا تنزیل اآلباء/الطالب یعتزم أن یجب الرقمي. المحتوى لتنظیم وطرق لآلباء وصول وبوابة الفیدیو                   مؤتمرات

  یكن متوفًرا على أجهزة أطفالهم بالفعل.

علیه● سیحصل الذي االفتراضي التعلیم شكل توضیح ذلك في بما المقبلة، األیام في العائالت مع والمعلمون المبنى قادة                    سیتواصل

 أصغر طالبنا.

لتوجیه● یومیة عمل ساعات سیعقدون كما صباًحا. 9 الساعة بحلول عمل یوم كل التعلم وفرص المنزلیة الفروض المعلمون                    سینشر

Schoology ورسائل Schoology ومؤتمرات اإللكتروني البرید عبر الطالب مع المعلمون سیتواصل ومساعدتهم.              الطالب

 والبرید الصوتي، التي سُتحدَّث یومًیا بفروض الطالب المنزلیة من دون الوصول إلى اإلنترنت.

مع● والتواصل العمل في واالنخراط النهائیة بالمواعید والوفاء واستكمالها المنزلیة الفروض إلى الوصول الطالب من                 ُیتوقع

سیقرر العمریة. المرحلة حسب دقیقة 30 إلى 10 من الدروس مدة تتراوح مشتتین. كانوا إذا آبائهم أو أقرانهم أو                     معلمیهم

 المعلمون ما إذا كان سیتم تقییم الفروض المنزلیة.

 

 ***روابط مهمة

 للحصول على جمیع الروابط والموارد التي تحتاج إلیها لمعرفة تفاصیل التعلیم االفتراضي، انقر  هنا .

 للحصول على المزید من المعلومات حول استخدام Schoology، انقر  هنا.

  العائالت التي تبحث عن معلومات حول الوصول إلى اإلنترنت، ُیرجى زیارة  هذا الرابط  للحصول على المزید من المعلومات.

 

 هل ستحتاج المنطقة إلى تعویض األیام التي انقضت خارج غرفة الدراسة في أثناء فترة اإلغالق؟

 نحن على اتصال وثیق مع إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي بوالیة میزوري (DESE) فیما یتعلق بالمعلومات حول ما إذا كان سیتعین على

  LSR7 والمناطق التعلیمیة األخرى تعویض الوقت التعلیمي المهدور.  نتوقع أن یرد إلینا المزید من المعلومات واإلرشادات.

 ما الموارد األخرى المتاحة للتعلم في المنزل؟

 ستوفر منصة Schoology موارد متعددة للطالب لدعم التعلم والمشاركة عبر الروابط وفرص التواصل األخرى.

 ما أفضل طریقة للتواصل مع المعلم أو قائد المبنى؟

 أفضل طریقة للتواصل مع معلم طفلك أو قائد المبنى هي مراسلته عبر البرید اإللكتروني أو ترك رسالة له على البرید الصوتي خالل هذه

.Schoology الفترة.  باإلضافة إلى ذلك، ستتاح للطالب فرصة التواصل مع المعلمین عبر خدمة المراسلة في منصة  

 

https://docs.google.com/document/d/1IU8YKlTR8YBtx6hIMKg4kWWlv7fdwgheYrmrtRICFak/
https://docs.google.com/document/d/1IU8YKlTR8YBtx6hIMKg4kWWlv7fdwgheYrmrtRICFak/
http://tinyurl.com/y45aargt
http://tinyurl.com/y45aargt
http://tech.lsr7.org/2203/internet-options-updates-due-to-novel-coronavirus-pandemic/
http://tech.lsr7.org/2203/internet-options-updates-due-to-novel-coronavirus-pandemic/
https://dese.mo.gov/communications/coronavirus-covid-19-information


 ما خیاراتي للتعلم االفتراضي إذا لم یكن لدي إنترنت في المنزل؟

أصدرتها التي بوك كروم أجهزة العام التعلیم مراحل في الطالب یمتلك إذ طالب، لكل لوحي جهاز نظام تطبق منطقتنا أن الحظ حسن                        من

احتاجوا الذین الثانویة المرحلة لطالب باإلنترنت اتصال نقاط العادیة، بروتوكوالتها من جزًءا وبوصفه الوباء قبل ،LSR7 أصدرت                   المنطقة.

الطالب عن قدًما، المضي بغیة ،LSR7 تبحث المكتبة. من باإلنترنت االتصال نقاط باستخدام المتوسطة المرحلة لطالب وسمحت                   إلیها

استطالًعا الماضي األسبوع المنطقة أصدرت المنزل. في به االتصال و/أو اإلنترنت إلى الوصول في مشكالت لدیهم الذین                   والموظفین

و/أو إضافیة باإلنترنت اتصال نقاط لتقدیم والموظفین الطالب مع مباشر بشكل المنطقة تعمل االحتیاجات. هذه لتحدید والموظفین                   للطالب

الفروض المعلمون سیترك ُبعد. عن عملهم أداء أو للتعلم إلیها یحتاجون الذین والموظفین العائالت إلى أخرى حلول و/أو بوك كروم                      أجهزة

مباشرًة والمعلمون المبنى قادة سیتواصل اإلنترنت. إلى الوصول في إضافیة مشكالت یواجهون الذین للطالب الصوتي بریدهم على                   المنزلیة

 مع الطالب الذین أشاروا إلى أنه لیس لدیهم إنترنت أو أن إمكانیة الوصول إلیه محدودة في المنزل.

 اقرأ المزید من المعلومات حول خیارات اإلنترنت  هنا.

غیر● الشحن أو الشحن نقص سیؤدي - ملحوظة هنا. انقر صحیح بشكل بوك كروم أجهزة شحن كیفیة حول نصائح على                      للحصول

لشحن الصحیحة الطریقة فهم المهم من ُبعد. عن إصالحها یمكن ال مشكلة إلى یؤدي وقد العمل عن الوحدة توقف إلى                      الصحیح

 الجهاز.

 سیقدم قسم التكنولوجیا إرشادات إضافیة إلى العائالت قبل یوم الثالثاء الموافق 24 مارس.

+++ 

 خدمات التغذیة/الخدمات االجتماعیة العاطفیة

 كیف ستدعم المنطقة أولئك الذین یعتمدون علیها في الغذاء خالل فترة اإلغالق؟

الحصول أقل أو عاًما 18 عمره یبلغ طالب ألي یمكن مدارسنا. إغالق فترة خالل للعائالت والغداء اإلفطار وجبات التغذیة خدمات                      ستوفر

 على وجبة إفطار وغداء من یوم االثنین إلى الجمعة.  ستتوفر وجبة إفطار الیوم التالي وغداء الیوم الحالي في المواقع اآلتیة.

 ستوصل الحافالت الوجبات إلى:

لیز● شقق طرق وتقاطع سوان، إي إن وطریق درایف ریدجفیو إي وإن نولبروك، وطریق كروسینج، سیدج وشقق أشبروك،                    شقق

 سامیت بوسط المدینة من الساعة 11:00 إلى 11:30 صباًحا.

 تقاطع طرق ویستفیل، بأوكسفورد بلیس من 11:45 إلى 12:15 صباًحا.●

 یجب على اآلباء واألطفال ترقب الحافالت. سیكون المتطوعون في الحافالت مستعدین لتسلیم الوجبات.

فیو● وبراري االبتدائیة وتریلریدج الشمالیة الثانویة سامیت لیز مدرسة سیارات مواقف في السیارات" طلبات "خدمة مواقع                  ستكون

 االبتدائیة من 11:45 صباًحا إلى 12:30 مساًء. یمكن لآلباء القیادة إلى هناك وطلب عدد الوجبات التي یحتاجون إلیها.

أو (816) 986-2206 على دانیال بلوري اتصل الوجبات، بخطة المتعلقة لألسئلة البالغین. ولیس فقط للطالب الوجبات                  تكون

.lori.danella@lsr7.net 

http://tech.lsr7.org/2203/internet-options-updates-due-to-novel-coronavirus-pandemic/
http://bit.ly/CBcharging


 ما خدمات التعلیم الخاص التي یمكن لطفلي الوصول إلیها خالل هذه الفترة؟

إلى● الوصول لهم وسیتاح العام التعلیم طالب مع المتبع نفسه باألسلوب بالمواد (IEP) الفردي التعلیم برامج في الطالب د                    سیزوَّ

الممكن بالقدر والتسهیالت التعدیالت توفیر وسیتم فیدیو. مكالمة أو هاتفیة مكالمة أو اإللكتروني البرید عبر التعلیمي                  الدعم

  والالزم.

سیحتاج● الفردي. التعلیم برنامج بأهداف یتعلق فیما تقدم إلحراز االقتضاء، حسب محددة، فیدیو مؤتمرات و/أو محددة مواد                   ستتاح

فسُیطبَّق التغیب، أیام من یوم أي الدولة تغاضت إذا الخدمات. طبیعة إلى نظًرا العودة عند الخدمات تعویض إلى الطالب                     بعض

 ذلك أیًضا على تعویض الخدمات.

إلى● نظًرا العودة عند الخدمات تعویض إلى الطالب بعض سیحتاج ولكن أمكن، متى المواد الصلة ذوو الخدمات مقدمو                    سیوفر

 طبیعة الخدمات.

+++ 

 األحداث

 ما تأثیر ذلك في األحداث مثل حفل التخرج والتخرج واأللعاب الریاضیة واألنشطة الطالبیة؟

الیوم بدء قبل ُتقدَّم التي والخدمات والموظفین الطالب سفر وكذلك المدرسیة، واألحداث الریاضیة واأللعاب الالمنهجیة األنشطة جمیع                   سُتلغى

 الدراسي وبعد انتهائه خالل فترة إغالق المدارس حتى الجمعة الموافق 26 إبریل. تتضمن هذه األحداث على سبیل المثال ال الحصر:

 االثنین الموافق 23 مارس - "مقابلة المشرف واالّطالع على السندات" في حرم جامعة میزوري لالبتكار●

 الخمیس الموافق 26 مارس - جولة في روضة األطفال في جمیع المدارس االبتدائیة●

  الجمعة 28 مارس - تأجیل حفل قاعة المشاهیر التعریفي في مدرسة لیز سامیت الثانویة إلى 14 یونیو 2020.●

 تتوفر المزید من المعلومات هنا.

 عالوة على ذلك، فإن المعلومات حول دورات معهد التعلم الصیفي والتسجیل فیه معلَّقة.

إضافیة توجیهات على للحصول نسعى بهم. الخاصة الفردیة المدرسیة المجتمعات مع التخرج بحفل المتعلقة المسائل المبنى قادة                   سیتناول

وسنسعى التخرج حفالت في االجتماعي التباعد وتعلیمات والحكومة منها والوقایة األمراض مكافحة مراكز إرشادات تأثیر كیفیة                  حول

 جاهدین لتوفیر معلومات إضافیة للعائالت في أقرب وقت ممكن.

 ما تأثیر فیروس كورونا المستجد في االنتخابات التي سُتجرى في 7 إبریل 2020؟

 وّقع المحافظ مایك بارسون یوم األربعاء الموافق 18 مارس أمًرا تنفیذًیا بتغییر موعد جمیع االنتخابات البلدیة في میزوري التي كان من

 المقرر إجراؤها في 7 إبریل 2020 إلى 2 یونیو 2020. ُیسمح فقط للناخبین الذین سیكونون قد بلغوا 18 عاًما بحلول 7 إبریل بالتصویت.
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 شاَرك كذلك مكتب المحافظ المعلومات اآلتیة:

 ال یزال الموعد النهائي للتسجیل من أجل التصویت في هذه االنتخابات هو 11 مارس.●

 ال یزال الموعد النهائي للتسجیل لمنصب الرئاسة بوصفك مرشًحا اسمه غیر مدون في بطاقات االقتراع هو 27 مارس الساعة●

 5 مساًء.

  یكون الموعد النهائي لتقدیم طلب االقتراع الغیابي (القسم 115.279 من النظام األساسي الُمنقَّح لوالیة میزوري)●

 هو 20 مایو.

 یجب أن یكتمل االختبار العام لمعدات التصویت في موعد أقصاه 1 یونیو.●

 یجوز االقتراع الغیابي شخصًیا حتى الساعة 5 مساًء في 1 یونیو.●

 یكون الموعد النهائي الذي یلزم أن تستلم فیه هیئة االنتخابات االقتراع الغیابي (القسم 115.293.1 من النظام األساسي الُمنقَّح●

 لوالیة میزوري) هو 2 یونیو الساعة 7 مساًء.

یلزم على الناخبین العسكریین والموجودین بالخارج طلب بطاقة اقتراع من هیئة االنتخابات بحلول الساعة 5 مساًء في 29●
  مایو، ویكون الموعد النهائي للهیئات االنتخابیة المحلیة إلتاحة بطاقات االقتراع لهؤالء الناخبین هو 18 إبریل. یلزم أن تتلقى

 هیئة االنتخابات بطاقات االقتراع من الناخبین العسكریین والموجودین بالخارج بحلول 5 یونیو.

 صدر أیًضا إلى الهیئات االنتخابیة المحلیة توجیهات لنشر المعلومات على موقعها اإللكتروني واستخدام وسائل التواصل●

 االجتماعي إن أمكن وإصدار بیان صحفي وإجراء مناسبات الظهور العلني واالتصال المباشر بالجهات المعنیة مثل

 المرشحین.

 ماذا بشأن اختبار المستوى المتقدم وقیاس التقدم األكادیمي واختبار الكلیات األمریكیة وغیرها من االختبارات

  المجدولة؟

المتقدم المستوى اختبارات جدولة إلعادة خطط بأي یتعلق فیما میزوري بوالیة والثانوي االبتدائي التعلیم إدارة مع التواصل في                    سنستمر

 وقیاس التقدم األكادیمي والبكالوریا الدولیة. أُلغیت اختبارات الكلیات األمریكیة في إبریل وتبحث المنطقة عن فرص إلعادة جدولتها.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

+++ 

 اتخاذ اإلجراءات

 كیف لي أن أتحدث إلى األطفال حول فیروس كورونا؟

 حافظ على الهدوء والطمأنینة.  سیتفاعل األطفال مع ردود أفعالك اللفظیة وغیر اللفظیة ویتبعونها.●

 یمكن أن یزید عدم التحدث عنه من القلق لدى األطفال.  فغالًبا ما یتخیل األطفال مواقف أسوأ بكثیر من الواقع.●

●.COVID-19 اجعل المناقشة بسیطة وواقعیة وعملیة.  إلیك مورد یوفر توجیهات محددة لآلباء:  التحدث إلى األطفال حول فیروس 

 طمئن أطفالك أن البالغین في المنزل والمدرسة یهتمون بصحتهم وسالمتهم.●

ح لألطفال أن فیروس كورونا المستجد لن یصیب الجمیع. یحرص مسؤولو المدارس والصحة بشدة على التأكد من إصابة أقل●  وضِّ

 عدد ممكن من األشخاص.

 استعرض ممارسات النظافة الصحیة األساسیة مثل غسل الیدین والسعال أو العطس في المرفق وقم بتمثیلها.●

 راقب مشاهدة التلفاز ووسائل التواصل االجتماعي.  حاول تجنب مشاهدة المعلومات التي قد تكون مزعجة أو االستماع إلیها في●

 حضور أطفالك.

 حافظ على روتین طبیعي قدر اإلمكان.  یمكن لاللتزام بجدول منتظم أن یبعث الطمأنینة ویعزز الصحة البدنیة.●

●.lsr7.org/coronavirus تحقق من موارد إضافیة على 

 ماذا یمكنني أن أفعل لمساعدة نفسي وعائلتي ومجتمعي خالل هذه الفترة؟

 إذا كنت مریًضا، فالزم المنزل وابق على اتصال مع طبیبك وتجنب المواصالت العامة. ابتعد عن اآلخرین واتصل بالطبیب●

 للحصول على مزید من التعلیمات.  توجد هنا معلومات إضافیة من مراكز مكافحة األمراض والوقایة.

  تدرب على آداب التنفس.●

 اغسل یدیك بشكل متكرر باستخدام الصابون والماء الدافئ لمدة ال تقل عن 20 ثانیة. یمكنك أیًضا استخدام معقم الیدین○

 عندما یكون من الصعب غسل یدیك.

 تجنب لمس فمك وأنفك وعینیك ألن الفیروس یمكن أن ینتشر عندما تلمس یدیك األسطح الملوثة بالجراثیم.○

 تذكر أن تغطي أنفك وفمك بمندیل ورقي عند السعال والعطس. إذا لم یكن ثمة مندیل ورقي متاح، فاعطس أو اسعل في○

 الجزء العلوي من أكمام قمیصك وتجنب العطس أو السعال في یدیك (التي من المرجح أن تلمس األسطح واألشخاص

 اآلخرین وتنشر المرض).

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
http://lsr7.org/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html


 ال تشارك المشروبات أو زجاجات المیاه أو أدوات تناول الطعام أو الهواتف المحمولة مع اآلخرین.○

 تدرب على  "التباعد االجتماعي."  ِحّد من جمیع األحداث واالجتماعات التي تتطلب التواصل عن ُقرب. ابق على اطالع●

 بالمستجدات. سواء أكنت مریًضا أم ال، فإن الهدف یكمن في الحد من انتشار فیروس كورونا وحمایة فئات السكان األكثر عرضة

 لإلصابة منه.

 نظف األسطح كثیرة اللمس یومًیا.  توجد هنا معلومات إضافیة من مراكز مكافحة األمراض والوقایة .●

 عاملوا بعضكم بلطف. لقد أثر فیروس كورونا المستجد في كل عرق وإثنیة وجنسیة. ال تدیم الوصم. شارك معلومات دقیقة. واهتم●

 بنفسك وعائلتك وزمالئك في المدرسة والمجتمع األكبر.

 ماذا یمكنني أن أفعل لدعم المجتمع؟

م لمساعدة العائالت التي تمر بأزمات وال●  تمتلك مؤسسة لیز سامیت التعلیمیة صندوق Helping Hands (ید العون) المصمَّ

 یمكنها الحصول على المساعدة من خالل األنظمة المحلیة األخرى الموجودة بالفعل. أترید المساعدة؟  یمكن للمتبرعین تخصیص

 صندوق Helping Hands في القائمة المنسدلة تحت تبرع 2019-20. تبرع عبر اإلنترنت هنا.

 یمكن لألفراد المهتمین بتقدیم ید العون أو المهتمین بإحالة آخرین إكمال  نموذج اإلحالة المرفق  وإرساله إلى د. ریكسان هیل على●

.rexanne.hill@lsr7.net 

 یمكن للعائالت أیًضا الوصول إلى  دلیل موارد المجتمع   الذي جمعه معالجو LSR7 التعلیمیون.●

 

+++ 

 فیروس كورونا

 ما الذي یجب أن أعرفه عن فیروس كورونا؟

  فیروس كورونا المستجد  هو ساللة فیروس انتشرت في البشر منذ دیسمبر 2019 وتسببت في مرض شدید والتهاب رئوي.●

 تشمل األعراض األكثر شیوًعا: الحمى مع السعال أو ضیق التنفس؛ والبعض یعاني من أعراض أقل أو ال یعاني على اإلطالق.●

 یحدث أیًضا الصداع والتهاب الحلق وسیالن األنف عند اإلصابة بهذا الفیروس.

 ینتشر في الغالب عن طریق الرذاذ (السعال والعطس)●

 قد تظهر أعراض فیروس COVID-19 في غضون یومین أو ما یصل إلى 14 یوًما بعد التعرض.●

  یتعافى معظم المصابین بهذه العدوى من تلقاء أنفسهم. ال یوجد لقاح محدد لعدوى فیروس كورونا المستجد حتى اآلن.●

 بالنسبة إلى المصابین بأعراض أكثر حدة، یمكن للمستشفیات توفیر الرعایة الداعمة لهم.●

 توصي مراكز مكافحة األمراض والوقایة منها (CDC) بأن على األفراد الذین یعانون من األعراض االتصال بالطبیب للحصول●

 على التعلیمات قبل التماس الرعایة الطبیة.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fhome%2Fcleaning-disinfection.html
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E332169&id=1
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E332169&id=1
https://drive.google.com/open?id=1DfWYGDQ3nwy6oXTtwlrT4ZV12pFct_74
mailto:rexanne.hill@lsr7.net
http://lsr7.org/wp-content/uploads/LS-R-7-Community-Resource-Guide.pdf
http://lsr7.org/wp-content/uploads/LS-R-7-Community-Resource-Guide.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html


 ماذا أفعل إذا شعرت بالمرض أو إذا كنت على اتصال مباشر مع شخص مصاب؟

 حّدد مركز مكافحة األمراض والوقایة منها (CDC) خطوات إجرائیة محددة یجب اتخاذها إذا شعرت بأعراض فیروس كورونا أو●

 األنفلونزا. یمكنك أن تجدها  هنا .

 لقد طرحنا العدید من األسئلة حول ما إذا كان یجب عزل األفراد الذین كان تعرّضهم لفیروس COVID-19 من الدرجة الثانیة أو●

 الثالثة. في حین أنه یجب على أي شخص غیر متیقن بشأن التوجیهات أن یلتمس إرشادات إدارة الصحة المحلیة، فقد قیل لنا أنه ال

 یجب عزل األفراد الذین "ال" یعانون من أعراض وكانوا على اتصال من المرحلة الثانیة أو الثالثة مع حالة إیجابیة مصابة

 بفیروس COVID-19. على هؤالء األفراد مراقبة أنفسهم عن كثب، بما في ذلك قیاس درجة حرارتهم بانتظام، لمالحظة تطور

 األعراض. فقط األفراد الذین كانوا على اتصال مباشر بشكل شخصي مع حالة مؤكدة بفیروس COVID-19 وأولئك الذین یعانون

 من األعراض  والمسافرون من مناطق محددة  سیطلب منهم مسؤولو الصحة أن یعزلوا أنفسهم.

 أنشأت وزارة الصحة والخدمات العلیا في والیة میزوري خًطا ساخًنا لفیروس COVID-19 لتقدیم اإلرشادات واإلجابة عن أسئلة●

 المواطنین ومقدمي الرعایة الصحیة.  الرقم هو 8411-435-877. یمكن الوصول إلى هذا الرقم على مدار 24 ساعة طوال أیام

 األسبوع ویدیره أخصائیون طبیون.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html

