اًجميعًاًً ً،
مرحبًًًًً ًًً
ًًً
ًوسهلً ً
ًً ًًً
أهلًًً ًًً
اًبعضًاألمورًً
يعًًًًًً ًًً ًًً
غبًفيًأنًأتناولًسرًًً
ًًًًً ً ًًً ًًً ًًًًًًً ًً
اليًأسبوعينًاثنينً.أر
ًًًًًًحوًًًً ًًً ًًً ًً ًًًًًً
انًبعدً
ًًًًً
ارًويأتيًبعدهًيونيو/حزير
آنًاألوانً،إنهًشهرًمايو/أيًًًً ًًًًًً ًًًًًًًًًًً ًً
وأتحدثًعنًبعضًاألمورًالمهمةًً .
•

اللقاحاتً،ماًالذيًشهدناهًواألملًالذيًنشعرًبهً،

ءاتًوجهًاًلوجهً،
ىًأثناءًالعطلةً.علىًسبيلًالمثالًاللقاًًً ًًً ً
• ًأهميةًتوخىًالحذرًوالحيطةًحت ً
•

حزمًاالختبارًالمخصصةًللمدارسً،ماًهيًوماًالذيًسن ارًهً،

•

ً107متلقينً–ًسنواتًخدمةًطويلةًتشتملًعلىًشخصينًاثنينًيبلغًعددًسنينًخدمتهمًً50سن ًةً،

•

ماًالذيًحققناه،

•

ماًالذيًسيحملهًيونيو/حزيرانًلنا.

ملحوًًظًاًفيًعددًالموظفينًالذينًيبلغونًًبتأكيدًإصابتهمًبكوفيدً.كانًتًنسبةً
فاضاًًًً
اللقاحاتً–ًيرجىًالعلمًأنناًنشهدًانخًًًًً

البالغينًمنًبينًالحاالتًالمؤكدةًباإلصابةًفيًمدارسناًفيًاألسبوعًاألولًمنًشهرًأبريل/نيسانًحواليًً.%35وفيًالفترةًبينً

ارًشهدناًأكثرًمنًشخصًبالغًً
ًًًًًً ًً ًًًًًًًًً ًًً ًً ً ً ًًًًً
احدًفقطًمنذًبدايةًشهرًمايو/أي
ًًًًًًًً ًًًًً ًًًًًًًًًًًً ًً ًًًًً
فيًيومًو
ًًًًًً.%7
العاشرًمنهًكانتًالنسبةً
ًًًًًًً ً ًًًًًًًًً ًًًًً
ارًو
ًًًًًً
مايو/أي
األولًمنًًًًً
واحدًيؤكدًإصابتهًفيًمدارسناً.الًشكًأنًاللقاحاتًتؤتيًثمارهاً ً.

خلفًماًسلفًيسرناًأنًنسمعًاألسبوعًالماضيًأنًكلًالموظفينًسوفًيحصلونًعلىًاللقاحً.سائقوًالحافلتًوالفني ًونًوأيً
شخصًآخرًً .
يعًًً
اً
األخبارًفيًاإلقليمًعنًأنًاألطفالًفيًسنًالثانيةًعشرًيحصلونًعلىًاللقاحًسرًًً
ًًًً ً ًًً ًًً ًًً ًًًًًً ً ًًً ًًً ً ًًً ًًً ًً ً ًًًًًًًًًً ً ً ًًً ً ًًً ًً ًً ًًًًًًً ًً
الكثيرًمنًاألقاويلًو
خلفًذلكً،سمعناًًًًًًً ًًً ًًً ًًًًً
اًحينماًيهلًعليناًيًومًً30
قةًأملًفيًاألفقً.سوفًنكونًفيًمكانًآخرًتمامًًًً ًًًًًًًً ًً ًًًًً
ًًًًًًًًًً ًًً ًًً ًً ًًً ًً ًًًًً ًًً ًًًًً ًًً ً ًًًًً
ةًمنذًوقتًطويلً،ثمةًأكثرًمنًبار
ًًًًًًًًًًًً ًً ًًً ًًًًًًًًًً ًًً
اً.ألولًمر
أيضًًًً ًً
ًًًًً

يونيو/حزيرانً ً.

ًًًًًً
التًسارية،
ًًًًً ًً
الحذرً.يعنيًهذاًأنًاإلرشاداتًالصحيةًالًز
ًًًًًً ًً ًًًًًً ًً ًًًًً ًًً ًً ًًًً ًًًً ً ًًًً
اًأنًنتوخىًالحيطةًو
الًمهمًًًًً ًًًًً ً ًًًً ًً
ًًًً ًًًً
بغضًالنظرً،وبينماًننتظرًاألخبارًً،الًز
ًً ًوتناولًالغداءًدونًأقنعةً.يتعينًعليناًأنًنتبعًالتعليماتًحتىًيمرًشهرً
الًالًيمكنناًالجلوسًمعًاً
ًًًً ًً ًًًًًًًًًًً ًًً ًًً
ًًًالًز
الًيمكنناًالتجمعًو
ً ًًًًًًًًًًًً ًً

انًبسلمً.الًزلناًنحتاجًلمساعدتكمًونحنًنعلمًأنكمًتبذلونًكلًماًبوسعكمً.نريدًمنكمًأنًتتوخواًالحذرًلمدةًأطولًً .
ً
يونيو/حزير
اًعلىًأداةًجديدةًتضافًإلىًًحزمةًأدواتناًحينماًوصلتًحزمًاالختبارًالذاتيً
حزمًاالختبارًالذاتيًفيًالمدارسً.حصلناًمؤخرًًً ًً ًًًًًًً ًًًًًًً ًً ًًًً
ً ًًًًً ً ًًًً ًًًًًًً ًًً ًًًًًًًً ًًً ً ًًًًًًً ًً

عنًطريقًالغرغرةًإلىًالمدارسً.هذهًالحزمًاختياريةًلعائلتًاألطفالًالذينًتظهرًعليهمًأعراضًحينماًيكونونًفيًالمدارسً.

يأخذونًالحزمًإلىًالمنزلًويجرونًاالختبارًهناكً.لذاًحينماًترىًحقيبةًمثلًهذهًفيًمدرستكً،هيًليستًممتلئةً.إنهاًحزمةً
صةًألولياءًاألمورًكيًيأخذوهاًمعهمًلوًرغبواًفيًعملًاختبارًغرغرةًفيًالمنزلً.أداةًأخرىً،خيارًجيدًآخرًلناً
فارغةًمخص ً

منذًأنناًنريدًأنًنختبرًاألطفالً ً.

ًًًًً
غبًفيًأن
ًًًًًً ً ًًً
اضيًًاً.أر
ًًًًًًً
ًًًًًًًًنًافتر
اًلوجهًوننظمهاًاآل
اسيًمنًنهايتهً،ثمةًعدةًاحتفاالتًننظمهاًفيًالمعتادًوجهًًًًًً ًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًً ً ًًً ًًًًًًًًًًًًًً ًًًًً ًًًً ً ًًًً ًًًًًً ًًًًًًًًًًً ً
بينماًيقتربًالعامًالدر
ًًًًًًًًًًً
أحتفيًبموظفيناًالرائعينًالذينًمنحوناًً25سنةً،بلًمنهمًمنًمنحناًً50سنةًخدمةً.لديناًً107شخصًسوفًنكرمهمًوستنفذً

منطقتناًالتعليميةًذلكًيومًاألربعاءًفيًاحتفالًعامًفيًلقاءًالمنطقةًإالًأننيًأرغبًفيًتهنئتهمًوأتوجهًإليكمًبالشكرًعلىًكلًماً
بذلتمًمنًجهدً .
ألطفالًفيًالمدارسً.منحناهمً
ًًإلىًماًحققناهًهذهًالسنةً.لقدًأبقيناًعلىًا ً
ًًًًًًهةً
ًًًًاًلبر
منذًأنناًنحتفيًباآلخرينً،أرغبًفيًالنظرًملي

اً،صمًدناًفيًوجهًحواليًً1500خطابً
ًًًًًًًًًً
اجهةًفيًالمدارسًيومي
ًًًًًًً ًًًًً ًًًًًًًً
الءًالذينًيعملونًفيًالمو
ًًًًًًً ًًًًًًً ًًًًًًً ًًً
مًفاشيةًوبالنسبةًلهؤ
تعليمًاًفيًخضًًًًً ًًًًًًًًً
ًًًًًً
تعرضً.رغمًالمخاطرًوكافةًالبروتوكوالتً،قدمناًالتعليمًبكلًإقدامًمتحلينًبتفانيًومهنيةًالًمثيلًلهماً.بدءاًبمقدميًالرعايةً

المدرسينًالجوالينًومدرسيًاإلعدادًومديريًالمدارسً
الًإلىًالوظائفًالمكتبيةًومدرسيًالصفوفًو
بويينًوصوًً ًًًً ًًًًً ًًً ًًًًًًًًًًًًًًً ً ًًًً ًًً
ًًًًًًً ًًً
نًالتر
ًوالمساعدي ً
ًًًًًًًً ًً ًًًً ًً

ووكلئهمًوغيرهمًالكثيرً.كذلكًموظفيًاالحتياطًونقلًالمدرسينًالذينًيتنقلونًبينًالمبانيً.إنًقائمةًالشكرًالًشكًطويلةً.لمً
يكنًهذاًليحدثًمنًغيركمً.لقدًاقتربناًمنًوجهتناً ً.
واآلنً،أعلمًأنكمًمنهكينً.ذكرتًفيًالماضيًفيًشهرًسبتمبر/أيلولًأنكمًالًتستطيعونًعملًكلًشيءً.التعليمًفيًوسطً

انًعلىًاألبوابًوتنظرونًإلىًكلً
ً
فاشيةًالًيشبهًالتعليمًفيًأيًسنةًمعتادةً.إلىًالمدرسينً،بينماًترونًأنًشهرًيونيو/حزير
األمورًالتيًترونًأنكمًيجبًأنًتغطوهاً،أذكركمًأنناًنثقًبكمً.استعينواًبحصافتكمًالمهنيةًالمتينةًالمعتادةًحيالًماًهوًأهمً
اًهيًالحنانًًوالرعايةًاليوميينًالمعتادينًوحكمكمًالخبيرً
ئمًالطلبًجيدًًًً ً ًًًً ًًً
تعلمًلطلبكمًبينماًنتجهًصوبًاًلختامً.األمورًالتيًتلًًًًًً ً ً ًً ًً
علىًماًهوًأساسيًومهمًبينماًنختمًسنةًكوفيدًالجاريةًً .

أشكركمً.حافظواًعلىًسلمتكمًوصحتكمً .
اًلكمً ً
شكرًًًً
ً ًًً

