
 
 
 

 

ولدي بضعة أمور هامة أرغب في تناولها هذا األسبوع كي أبلغكم       ي ارأ/وماي 17 ثنينال، إنه يوم اا        ، مرحب      ع ايخير جمصباح ال
 . الطالبإلى  ياء األمور و هو رسالة موجهة إلى أولبآخر األخبار واألهم من ذلك 

رنا ظعليمية. لو نفي المنطقة فيما يخص عدد الحاالت ونحن بالتأكيد نرى ذلك في منطقتنا التفي البداية، تعليق على ما نشهده 
متوسط المجاوزة في عليه % فيما يطلقون 50نسبته نخفاض ا                         مايو/أي ار، شهدنا محلي ا  13أبريل/نيسان و 13إلى الفترة بين 

. هذا يعني مرة 568               مايو/أي ار كان  13أبريل/نيسان وفي   13في             حالة يومي ا  1,130المتوسط هو سبعة أيام. لقد كان ذلك 
ونحن نأمل بالتأكيد أن يستمر هذا الت ا%. إذن نحن نشهد هذا االنخفاض الحاد األكيد في الح50أخرى انخفاض نسبته 

أسباب هذا االنخفاض بالطبع هو اللقاحات التي تعطى للجميع في كافة أنحاء اإلقليم. تناولت بالحديث من  نخفاض. واحد اال
موظفينا على اللقاح وما الذي شهدناه في حالة موظفينا هو بالتأكيد نفس األمر. انخفاض  ن حينما حصل يأننا محظوظمن قبل 

ثنين فقط.                                مايو/أي ار، كان لدينا حالتين ا 11بتأكيد إصابتهم بكوفيد، ومنذ  لغون شديد في عدد الحاالت بين موظفينا الذين يب
أرى أن هذه أخبار سارة  اوأني ثمارها  تأن اللقاحات تؤ ن ال شك مرت علينا أربعة أيام لم يبلغ فيها أحد بتأكيد إصابته بكوفيد، إذ

 أن موظفينا سالمين وبصحة جيدة.

سوف يعطى إلى  اللقاحالطالب. ال شك أنك سمعت في األخبار أن يتخذها اإلقليم هي تلقيح وة التالية التي سوف الخط
، ابحثوا عن معلومات األسبوع الحالي عن  الطالبإلى أولياء األمور و وما يزيد عنه. أوجه حديثي إلى  12األطفال في سن  

يوم  كإقليم هو تلقيح كافة الطالب بحلول م في ذلك. الهدف الذي نسمعه ل على اللقاح لو رغبتحصطفلكم كي يتسجيل كيفية 
حصل الجميع على جرعته الثانية. هذه المعلومات تقلب  أغسطس/آب، سي 30. كما أنهم يأملون أنه بحلول نيونيو/حزيرا 30

              يبدو طبيعي ا  صيف فصل  ما أن هذا يعني أننا يمكننا أن نتطلع إلى ليس فقط إقليم وبال شك لنا كمنطقة تعليمية. كالموازين لنا ك
ا فصل خريف يعني العودة الفعلية للحياة كما   كانت من قبل.                                                 بل أيض 

هو انخفاض شديد في عدد الحاالت، إن ما نراه من البالغين لدينا هو هده شالذي نأن هذه هي أخبار هذا األسبوع، مجرد تناول 
ت التي يجب على أولياء األمور ، والمعلومالوا على اللقاحمنظومتنا وموظفينا الذين حصفاض في عدد حاالت البالغين في انخ
 استجابةاألسبوع الجاري لطالبهم. نحن لسنا فقط نختم السنة بل أنه يبدو أننا قد وصلنا إلى مرحلة تتوفر لنا فيها تها ابعمت

 وهذا أمر رائع.  19-كوفيدلحاسمة 
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