 10ديسمبر 2021
األعزاء أسر طالب منطقة  BUSDالتعليمية الذين تبلغ أعمارهم  12عامًا فما فوق،
أنت تتلقى هذه الرسالة ألن سجالتنا ُتظهر أن ابنك طالب منطقة  BUSDالتعليمية الذي يبلغ من العمر  12عامًا فما فوق لم يتلقى
اللقاح الكامل ضد كوفيد.19-
يرجى العلم أن متطلب سياسة تلقي اللقاح وإجراء الفحوصات لجميع الطالب الخاص بمنطقة  BUSDالتعليمية سيدخل حيز التنفيذ
في  3يناير  2022لجميع الطالب الذين تبلغ أعمارهم  12عامًا فما فوق .تتطلب هذه السياسة ،التي أقرها مجلس التعليم في
أكتوبر ،أن يكون الطالب الذين يبلغون من العمر  12عامًا فما فوق إما ( )1قد تلقوا اللقاح الكامل أو ( )2خضعوا لفحص
كوفيد 19-المجاني داخل الحرم المدرسي مرة كل أسبوع ،ما لم يكونوا قد وثقوا إعفا ًء طبيًا من الخضوع للفحص.
يكون الطالب "تلقى اللقاح بالكامل" إذا انقضى أسبوعان على الجرعة الثانية من اللقاح.
يمكنك أيضًا قراءة سياسة تلقي اللقاح وإجراء الفحوصات لجميع الطالب باللغة اإلسبانية واللغة العربية.
باإلضافة إلى ذلك ،سيحتاج الطالب الذين تبلغ أعمارهم  12فما فوق إلى تلقي اللقاح الكامل للمشاركة في أي مما يلي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

جميع الرحالت الميدانية الليلية
حفل التخرج الراقص وجميع الرقصات المدرسية األخرى
التجمعات الطالبية التي ترعاها المدرسة والتي تقام في المساء أو في عطالت نهاية األسبوع
تقديم التوجيه أو التدريس خارج الحرم المدرسي لطالب منطقة  BUSDالتعليمية األصغر س ًنا
التخرج لمرة واحدة وفعاليات نهاية العام (باستثناء حفالت التخرج)
يتم استبعاد الرياضة والنوادي وفرص التدريب الداخلي للطالب ودراسة األعمال واألنشطة األخرى التي تتم كجزء من
ً
شرطا لموقع المضيف.
اليوم الدراسي من متطلب تلقي اللقاح هذا ،ما لم يكن هذا المتطلب

فرص لتلقي اللقاحات
توجد مواعيد متاحة لتلقي اللقاح لعيادة تطعيم في كلية بيركلي المجتمعية يوم الثالثاء  14ديسمبر .يمكنك تسجيل ابنك الطالب
هنا.
يحتاج األطفال إلى موافقة ولي األمر/الوصي لتلقي اللقاح في هذه العيادة ويجب أن يكونوا برفقة شخص بالغ مسؤول خالل
موعدهم وخالل فترة المالحظة التالية لتلقي اللقاح البالغة  15دقيقة .حال عدم حضور أحد الوالدين أو الوصي في العيادة ،يرجى
إكمال نموذج الموافقة هذا .سيتعين كذلك استدعاء ولي األمر/الوصي أثناء وجود الطالب في العيادة إلعطاء موافقته الشفهية.
يقوم مقدمو خدمات الرعاية الصحية ،بما في ذلك  Kaiserو  Sutter Healthو  Stanford Health Careمن بين آخرين،
بتحديد المواعيد أيضًا.

باإلضافة إلى ذلك ،تقوم الصيدليات المحلية بتحديد موعد تلقي اللقاح لألطفال .ويشمل هذا  CVSو  .Walgreensتتوفر اللقاحات
أيضًا في  .Safewayيرجى مواصلة التحقق من هذه المواقع على اإلنترنت ،حيث سيستمر توفر مزيد من المواعيد.
ً
يرجى أيضًا زيارة صفحة معلومات اللقاح لمدينة بيركلي للحصول على معلومات حول تلقي اللقاحات .كلما كان ذلك ممكنا،
تشجع المدينة السكان على مواعيد اللقاحات مع مقدم الرعاية الصحية األولية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
 Berkeley Pediatricsو  East Bay Pediatricsو  Kaiserو  Sutterو .Kiwi Pediatrics
يمكنك أيضًا زيارة الموقع اإللكتروني  MyTurn.CA.govأو  www.Vaccines.govللعثور على العيادات والصيدليات التي
تقدم لقاح فايزر ولديها مواعيد مفتوحة للمرضى من سن الخامسة فما فوق.
إذا كنت تواجه مشكلة في تحديد موعد البنك الطالب ،يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني على  ،vax@berkeley.netوسيقوم
موظفو المنطقة التعليمية بمساعدتك.
تأكيد حالة تلقي ابنك الطالب اللقاح الكامل
إذا كان الطالب قد تلقى اللقاح الكامل ،يرجى مسح الجانب األمامي والخلفي من بطاقة التطعيم ضوئيًا أو تصويرهما وإرسالها
بالبريد اإللكتروني إلى .vax@berkeley.net :سنقوم بتحديث سجالتنا ،ولن يُطلب من ابنك الطالب إجراء الفحص أسبوعيًا
كجزء من سياسة تلقي اللقاح وإجراء الفحوصات لجميع الطالب.
إذا لم تتمكن من مسح بطاقة التطعيم المكتملة البنك الطالب ضوئيًا أو تصويرها ،يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى
 ،vax@berkeley.netوسيتواصل معك أحد الموظفين.
يتطلب خضوع الطالب للفحص التسجيل لمرة واحدة
إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ،يرجى تسجيل ابنك الطالب للخضوع لفحوصات مجانية ضد كوفيد 19-في جميع مدارس منطقة
 BUSDالتعليمية من مرحلة رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر .هذا تسجيل لمرة واحدة وال يتطلب إثبات هوية أو تأمين
صحي .تغطي هذه الموافقة كالً من خضوع الطالب لفحص المستضد وفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل ( )PCRبشكل سريع.
المعلومات الخاصة بلقاحات كوفيد19-
يرجى زيارة صفحة المعلومات الخاصة بلقاحات كوفيد 19-للمنطقة التعليمية  BUSDلمعرفة المزيد عن اللقاح .ستجد أيضًا
معلومات حول ندوات عبر اإلنترنت عن تلقي اللقاح ،والتي ُتعقد باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية هذا األسبوع ،حيث يمكنك طرح
األسئلة ومعرفة المزيد عن لقاح كوفيد.19-
برنت ستيفنز ()Brent Stephens
مدير المنطقة التعليمية

