األسر األعزاء،
إن صحة وسالمة أطفالنا ،وأسرهم ،وموظفينا ،والمجتمع المحلي ،تشكل أهمية بالغة بالنسبة لنا .نمر بفترة لم نشهد لها مثيل من قبل وفهمنا
لكوفيد 19-يتطور باستمرار.
نكتب إليك إلعالمك بأن نتيجة اختبار طفل أو موظف في مركزنا إيجابية لإلصابة بكوفيد .19-ووفقًا لقواعد هيئة الصحة الصادرة في 14
أغسطس  ، 2020أبلغ مركزنا الصحة العامة في أوستن ونحن نتخذ جميع الخطوات الموصى بها لضمان سالمة أطفالنا وأسرهم وموظفينا.
بعد مراجعة ظروفنا الخاصة مع المتخصصين في الصحة العامة في  ،APHقمنا بوضع خطة عمل .يرجى االطالع على المعلومات أدناه
للحصول على تعليمات محددة لطفلك.
ال يوجد إجراء :لم يتم تحديد طفلك على أنه ضمن األشخاص الذين كانوا على اتصال قريب بالشخص الذي ظهرت نتيجة
اختباره إيجابية إلصابته بكوفيد .19-الحجر الصحي غير مطلوب في الوقت الحالي .يرجى االستمرار في مراقبة طفلك بحثًا
عن أي عالمات وأعراض كالمعتاد واستشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك أسئلة أخرى.
الحجر الصحي :تم تحديد طفلك على أنه ضمن األشخاص الذين كانوا على اتصال قريب بالشخص الذي ظهرت نتيجة اختباره
إيجابية إلصابته بكوفيد .19-سيحتاج طفلك إلى البقاء في المنزل والحجر الصحي لمدة  14يو ًما من تاريخ االتصال األخير
بالشخص الذي ظهرت نتيجة اختباره إيجابية إلصابته بكوفيد .19-يرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول
على مزيد من اإلرشادات.

تاريخ بدء الحجر الصحي لطفلك

أقرب تاريخ يمكن لطفلك العودة فيه

العزل :سيحتاج طفلك إلى البقاء في المنزل والعزل لمدة  10أيام من بداية ظهور األعراض و  /أو تاريخ االختبار ،إذا لم تظهر
عليه األعراض .يرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على مزيد من اإلرشادات.

تاريخ بدء العزل لطفلك

أقرب تاريخ يمكن لطفلك العودة فيه

نحن مطالبون بموجب القانون بحماية خصوصية جميع األفراد وال يُسمح لنا باإلفصاح عن األسماء و  /أو نتائج اختبارات األفراد .نتفهم أنه
قد يكون لديكم أسئلة وسوف نبقيكم على اطالع بأي تطورات جديدة .نطلب منكم إعالمنا إذا كان طفلكم أو أي فرد من أفراد أسرتكم اآلخرين
مصابين بكوفيد 19-أو لديهم أي أعراض لكوفيد .19-تحتوي المواقع اإللكترونية التالية على معلومات مفيدة حول كوفيد.19-
نعلم أن هذه التغييرات المؤقتة قد تشكل صعوبة ك بيرة بالنسبة لك ،ولكن سالمة أطفالنا ،وموظفينا ،ومجتمعنا تشكل أولوية قصوى .نأمل أن
تتفهم أسرنا التزامنا بالسالمة ،ألن هدفنا هو أن نكون موردا قويا لكم على المدى الطويل.
نشكركم على تفهمكم خالل هذه األوقات العصيبة .ال تترددوا في االتصال بي مباشرة إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات.
وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام،

تحتوي المواقع اإللكترونية التالية على معلومات مفيدة حول كوفيد 19-وموارد االختبار.
مركز التحكم في األمراضhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html -
مدينة أوستن:
• للحصول على معلومات عن االختبار وأي معلومات أخرىhttps://www.austintexas.gov/covid19 -
• للحصول على معلومات حول مرفق العزل الذي يوفر إقامة مجانية للذين ال يستطيعون العزل الذاتي بأمان بسبب كوفيد-19-
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care
 CommUnityCare-لالختبار والرعاية الصحية ومعلومات أخرىhttps://communitycaretx.org/coronavirus-updates-

إذا ظهرت على طفلك أي
أعراض ،فاتصل بمقدم
الرعاية الصحية للحصول
على مزيد من اإلرشادات.

