صباح الخير جميعا ،مرحبا ،إنه يوم االثنين  17مايو/أيار ولدي بضعة أمور هامة أرغب في تناولها هذا األسبوع كي أبلغكم
بآخر األخبار واألهم من ذلك هو رسالة موجهة إلى أولياء األمور وإلى الطالب.
في البداية ،تعليق على ما نشهده في المنطقة فيما يخص عدد الحاالت ونحن بالتأكيد نرى ذلك في منطقتنا التعليمية .لو نظرنا
إلى الفترة بين  13أبريل/نيسان و 13مايو/أيار ،شهدنا محليا انخفاض نسبته  %50فيما يطلقون عليه متوسط المجاوزة في
سبعة أيام .لقد كان ذلك المتوسط هو  1,130حالة يوميا في  13أبريل/نيسان وفي  13مايو/أيار كان  .568هذا يعني مرة
أخرى انخفاض نسبته  .%50إذن نحن نشهد هذا االنخفاض الحاد األكيد في الحاالت ونحن نأمل بالتأكيد أن يستمر هذا
االنخفاض .واحد من أسباب هذا االنخفاض بالطبع هو اللقاحات التي تعطى للجميع في كافة أنحاء اإلقليم .تناولت بالحديث
من قبل أننا محظوظين حينما حصل موظفينا على اللقاح وما الذي شهدناه في حالة موظفينا هو بالتأكيد نفس األمر .انخفاض
شديد في عدد الحاالت بين موظفينا الذين يبلغون بتأكيد إصابتهم بكوفيد ،ومنذ  11مايو/أيار ،كان لدينا حالتين اثنين فقط.
مرت علينا أربعة أيام لم يبلغ فيها أحد بتأكيد إصابته بكوفيد ،إذن ال شك أن اللقاحات تؤتي ثمارها وأنا أرى أن هذه أخبار سارة
أن موظفينا سالمين وبصحة جيدة.
الخطوة التالية التي سوف يتخذها اإلقليم هي تلقيح الطالب .ال شك أنك سمعت في األخبار أن اللقاح سوف يعطى إلى
األطفال في سن  12وما يزيد عنه .أوجه حديثي إلى أولياء األمور وإلى الطالب ،ابحثوا عن معلومات األسبوع الحالي عن
كيفية تسجيل طفلكم كي يحصل على اللقاح لو رغبتم في ذلك .الهدف الذي نسمعه كإقليم هو تلقيح كافة الطالب بحلول يوم
 30يونيو/حزي ارن .كما أنهم يأملون أنه بحلول  30أغسطس/آب ،سيحصل الجميع على جرعته الثانية .هذه المعلومات تقلب
الموازين لنا كإقليم وبال شك لنا كمنطقة تعليمية .كما أن هذا يعني أننا يمكننا أن نتطلع إلى ليس فقط فصل صيف يبدو طبيعيا
بل أيضا فصل خريف يعني العودة الفعلية للحياة كما كانت من قبل.
هذه هي أخبار هذا األسبوع ،مجرد تناول أن الذي نشهده هو انخفاض شديد في عدد الحاالت ،إن ما نراه من البالغين لدينا هو
انخفاض في عدد حاالت البالغين في منظومتنا وموظفينا الذين حصلوا على اللقاح ،والمعلومات التي يجب على أولياء األمور
متابعتها األسبوع الجاري لطالبهم .نحن لسنا فقط نختم السنة بل أنه يبدو أننا قد وصلنا إلى مرحلة تتوفر لنا فيها استجابة
حاسمة لكوفيد 19-وهذا أمر رائع.
آمل أنكم جميعا بخير .صحبتكم السالمة .حافظوا على سالمتكم .شك ار لكم .أتمنى لكم أسبوع رائع.

