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فوق،فماعاًما12أعمارھمتبلغالذینالتعلیمیةBUSDمنطقةطالبأسراألعزاء

یتلقىلمفوقفماعاًما12العمرمنیبلغالذيالتعلیمیةBUSDمنطقةطالبابنكأنُتظھرسجالتناألنالرسالةھذهتتلقىأنت
.19كوفید-ضدالكاملاللقاح

التنفیذحیزسیدخلالتعلیمیةBUSDبمنطقةالخاصالطالبلجمیعالفحوصاتوإجراءاللقاحتلقيسیاسةمتطلبأنالعلمیرجى
فيالتعلیممجلسأقرھاالتيالسیاسة،ھذهتتطلبفوق.فماعاًما12أعمارھمتبلغالذینالطالبلجمیع2022ینایر3في

لفحصخضعوا)2(أوالكاملاللقاحتلقواقد)1(إمافوقفماعاًما12العمرمنیبلغونالذینالطالبیكونأنأكتوبر،
للفحص. الخضوعمنطبًیاإعفاًءوثقواقدیكونوالمماأسبوع،كلمرةالمدرسيالحرمداخلالمجاني19كوفید-

یكون الطالب "تلقى اللقاح بالكامل" إذا انقضى أسبوعان على الجرعة الثانیة من اللقاح.

.العربیةواللغةاإلسبانیةیمكنك أیًضا قراءة سیاسة تلقي اللقاح وإجراء الفحوصات لجمیع الطالب باللغة

یلي:مماأيفيللمشاركةالكاملاللقاحتلقيإلىفوقفما12أعمارھمتبلغالذینالطالبسیحتاجذلك،إلىباإلضافة

جمیع الرحالت المیدانیة اللیلیة.1
حفل التخرج الراقص وجمیع الرقصات المدرسیة األخرى.2
التجمعات الطالبیة التي ترعاھا المدرسة والتي تقام في المساء أو في عطالت نھایة األسبوع.3
سًنااألصغرالتعلیمیةBUSDمنطقةلطالبالمدرسيالحرمخارجالتدریسأوالتوجیھتقدیم.4
التخرج لمرة واحدة وفعالیات نھایة العام (باستثناء حفالت التخرج).5
یتم استبعاد الریاضة والنوادي وفرص التدریب الداخلي للطالب ودراسة األعمال واألنشطة األخرى التي تتم كجزء من.6

الیوم الدراسي من متطلب تلقي اللقاح ھذا، ما لم یكن ھذا المتطلب شرًطا لموقع المضیف.

فرص لتلقي اللقاحات
الطالبابنكتسجیلیمكنكدیسمبر.14الثالثاءیومالمجتمعیةبیركليكلیةفيتطعیملعیادةاللقاحلتلقيمتاحةمواعیدتوجد
. ھنا

یحتاج األطفال إلى موافقة ولي األمر/الوصي لتلقي اللقاح في ھذه العیادة ویجب أن یكونوا برفقة شخص بالغ مسؤول خالل
یرجىالعیادة،فيالوصيأوالوالدینأحدحضورعدمحالدقیقة.15البالغةاللقاحلتلقيالتالیةالمالحظةفترةوخاللموعدھم

األمر/الوصي أثناء وجود الطالب في العیادة إلعطاء موافقتھ الشفھیة.. سیتعین كذلك استدعاء وليإكمال نموذج الموافقة ھذا
SutterوKaiserذلكفيبماالصحیة،الرعایةخدماتمقدمویقوم HealthوStanford Health Careآخرین،بینمن

بتحدید المواعید أیًضا. 

https://www.berkeleyschools.net/wp-content/uploads/2021/10/All-Student-Vaccine-and-Testing-Policy.pdf
http://www.berkeleyschools.net/wp-content/uploads/2021/12/BP-5141_Spanish.pdf
http://www.berkeleyschools.net/wp-content/uploads/2021/12/BP-5141_Arabic.pdf
https://crbn.app.link/covidvax-berkeley-community-college
https://crbn.app.link/covidvax-berkeley-community-college
http://www.berkeleyschools.net/wp-content/uploads/2021/11/5-11-COVID-19-Consent-Form-3.pdf
http://www.berkeleyschools.net/wp-content/uploads/2021/11/5-11-COVID-19-Consent-Form-3.pdf
https://healthy.kaiserpermanente.org/northern-california/health-wellness/coronavirus-information/vaccine-appointments
https://www.sutterhealth.org/for-patients/health-alerts/covid-19-vaccine
https://stanfordhealthcare.org/discover/covid-19-resource-center.html


اللقاحات. تتوفرWalgreensوCVSھذاویشمللألطفال.اللقاحتلقيموعدبتحدیدالمحلیةالصیدلیاتتقومذلك،إلىباإلضافة
المواعید.منمزیدتوفرسیستمرحیثاإلنترنت،علىالمواقعھذهمنالتحققمواصلةیرجى.Safewayفيأیًضا

للحصول على معلومات حول تلقي اللقاحات. كلما كان ذلك ممكًنا،صفحة معلومات اللقاح لمدینة بیركليیرجى أیًضا زیارة
تشجع المدینة السكان على مواعید اللقاحات مع مقدم الرعایة الصحیة األولیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر،

Berkeley PediatricsوEast Bay PediatricsوKaiserوSutterوKiwi Pediatrics.
التيوالصیدلیاتالعیاداتعلىللعثورwww.Vaccines.govأوMyTurn.CA.govاإللكترونيالموقعزیارةأیًضایمكنك

تقدم لقاح فایزر ولدیھا مواعید مفتوحة للمرضى من سن الخامسة فما فوق.
وسیقوم،vax@berkeley.netعلىإلكترونيبریدرسالةإرسالیرجىالطالب،البنكموعدتحدیدفيمشكلةتواجھكنتإذا

موظفو المنطقة التعلیمیة بمساعدتك.

تأكید حالة تلقي ابنك الطالب اللقاح الكامل
إذا كان الطالب قد تلقى اللقاح الكامل، یرجى مسح الجانب األمامي والخلفي من بطاقة التطعیم ضوئًیا أو تصویرھما وإرسالھا

أسبوعًیاالفحصإجراءالطالبابنكمنُیطلبولنسجالتنا،بتحدیثسنقوم.vax@berkeley.netإلى:اإللكترونيبالبرید
كجزء من سیاسة تلقي اللقاح وإجراء الفحوصات لجمیع الطالب. 

إذا لم تتمكن من مسح بطاقة التطعیم المكتملة البنك الطالب ضوئًیا أو تصویرھا، یرجى إرسال رسالة برید إلكتروني إلى
vax@berkeley.net،الموظفین. أحدمعكوسیتواصل

یتطلب خضوع الطالب للفحص التسجیل لمرة واحدة
منطقةمدارسجمیعفي19كوفید-ضدمجانیةلفحوصاتللخضوعالطالبابنكتسجیلیرجىبالفعل،بذلكقمتقدتكنلمإذا

BUSDتأمینأوھویةإثباتیتطلبوالواحدةلمرةتسجیلھذاعشر.الثانيالصفحتىاألطفالریاضمرحلةمنالتعلیمیة
سریع.بشكل)PCR(المتسلسلالبولیمیرازتفاعلوفحصالمستضدلفحصالطالبخضوعمنكالًالموافقةھذهتغطيصحي.

19كوفید-بلقاحاتالخاصةالمعلومات
أیًضااللقاح. ستجدعنالمزیدلمعرفةBUSDالتعلیمیةللمنطقة19كوفید-بلقاحاتالخاصةالمعلوماتصفحةزیارةیرجى

معلومات حول ندوات عبر اإلنترنت عن تلقي اللقاح، والتي ُتعقد باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة ھذا األسبوع، حیث یمكنك طرح
.19كوفید-لقاحعنالمزیدومعرفةاألسئلة

Brent(ستیفنزبرنت Stephens(
مدیر المنطقة التعلیمیة

https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine
https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid/19/landing
https://www.mhealthappointments.com/covidappt
https://www.cityofberkeley.info/covax/
https://myturn.ca.gov/
http://www.vaccines.gov/
mailto:vax@berkeley.net
mailto:vax@berkeley.net
mailto:vax@berkeley.net
https://my.primary.health/l/berkeley_usd
https://www.berkeleyschools.net/vaxupbusd/

