أعزائي عائالت وموظفي مدارس ،MPS
مع بدء العام الدراسي  ،22-2021ستستمر مدارس  MPSفي مشاركة المعلومات المفيدة إلبقاء الجميع على اطالع دائم .لدينا أخبار مهمة حول
اللقاحات ،وتمويل  ESSERالفيدرالي ،وأسبوع الروح في .MPS
تصاريح تفويض لقاح للموظفين؛ تمت الموافقة على حافز الطالب
صا في  9سبتمبر  2021لمناقشة تفويض التطعيم ضد فيروس كورونا .صوت المجلس باإلجماع على
عقد مجلس أمناء مدارس ميلووكي اجتماعًا خا ً
تنفيذ مطلب التطعيم لجميع الموظفين .سيتم السماح باستخدام أماكن اإلقامة الدينية والطبية ،ولكن سيُطلب من األفراد المعفيين المشاركة في اختبار
اإلصابة بفيروس كورونا مرتين في األسبوع .وسيُطلب من الموظفين أخذ التطعيم بالكامل بحلول  1نوفمبر .2021
ولتشجيع الطالب على التطعيم ،وافق مجلس اإلدارة أيضًا باإلجماع على حافز بقيمة  100دوالر لطالب  MPSالذين تبلغ أعمارهم  12عا ًما أو
أكثر .هؤالء الطالب الذين يقدمون دليالً على التطعيم الكامل بحلول  1نوفمبر  ،2021مؤهلون للحصول على الحافز.
وسيتلقى الموظفون والعائالت مزيدًا من التفاصيل من المقاطعة في األيام القادمة ،بما في ذلك كيفية طلب سكن ،وكيفية تقديم دليل على التطعيم ،وكيفية
التقدم للحصول على حافز الطالب ،وشروط عدم االمتثال ،والمزيد.
توافر لقاح المجتمع
يحث مسؤولو الصحة كل شخص مؤهل للحصول على لقاح فيروس كورونا على التطعيم في أقرب وقت ممكن .يقلل اللقاح من فرصة اإلصابة
ويساعد على إبطاء انتشار المرض.
تتوفر اللقاحات المجانية على نطاق واسع لكل من يبلغ من العمر  12عا ًما فما فوق .للعثور على اللقاحات ،قم بزيارة صفحة الويب إدارة الصحة
الخاصة بفيروس كورونا بمدينة ميلووكي ،واتصل بمزود الرعاية الصحية الخاص بك ،أو تحقق من الصيدلية المحلية.
لتعزيز الوصول إلى لقاح فيروس كورونا ،توفر المقاطعة عيادات إضافية في المدارس لتوفير إتاحة مناسب .مشاهدة لإلعالنات في األسابيع المقبلة.
الصحة والسالمة جهد مجتمعي
يمكننا جميعًا القيام بدورنا للحفاظ على مجتمعنا آمنًا وصحيًا من خالل ارتداء أقنعة الوجه في األماكن العامة ،وممارسة التباعد الجسدي ،وتغطية الوجه
عند السعال والعطس ،االنتباه ألعراض فيروس كورونا .يجب على األفراد الذين تظهر عليهم األعراض أو الذين تعرضوا لإلصابة بفيروس كورونا
البقاء في المنزل وإجراء االختبارات .إرشادات مهمة بشأن الحجر الصحي والعزل (متوفر بلغات متعددة) تم إعداده من قبل إدارة الخدمات الصحية في
والية ويسكونسن ( .)DHSوزارة األمن الداخلي لديها أيضًا فيروس كورونا والمدرسة :معلومات لآلباء وأولياء األمور متوفر بلغات متعددة .توصي
 MPSباإلطالع على هذه اإلرشادات لتعزيز السالمة للجميع.
مجاالت أولوية تمويل ESSER
ندعو جميع العائالت والموظفين للمشاركة في استطالع للمساعدة في تحديد أولويات استخدام المنح الفيدرالية المعروفة باسم أموال اإلغاثة في حاالت
الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية ( .)ESSERتتلقى  MPSماليين الدوالرات إلجراء تحسينات في جميع أنحاء المنطقة .بعد إجراء استطالع
مجتمعي وعدد من جلسات االستماع لتحديد مجاالت الحاجة ،ندعوك اآلن لقراءة خطتنا المقترحة والمساعدة في ترتيب أولويات المشاريع التي تم
تحديدها .يرجى قراءة المزيد و الولوج إلى االستبيان الخاص بنا على صفحة اإللكترونية لتمويل  .ESSERسيبقى االستطالع مفتو ًحا حتى 16
سبتمبر .2021
احتفل بأسبوع الروح MPS
ستستضيف  MPSأسبوع الروح في الفترة من  13إلى  17سبتمبر  ،2021بحيث يمكن للطالب والموظفين المشاركة في أيام اللباس الخاصة
واالحتفال بفخر .MPS
اإلثنين :فخر المدرسة  /يوم ألوان المدرسة
يوم الثالثاء :يوم Crazy Sock
األربعاء :كتاب يوم المشاهير
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يوم الخميس :يوم الكلية والوظيفة
جمعة :المشجع األول  /يوم الفريق المفضل
صورا خالل أسبوع الروح وانشرها على وسائل التواصل االجتماعي باستخدام .MPSProud#
التقط
ً
يسر مدرسة  MPSأيضًا اإلعالن عن عودة أحد عناصر الغداء المدرسية األكثر شهرة  !Mock Chicken Leg -سيتم تقديم هذا الطبق اللذيذ ألول
مرة هذا العام الدراسي خالل أسبوع الروح في  17سبتمبر.
ال تضيع الفرصة! شارك في أسبوع الروح ،واستمتع بـ  ،Mock Chicken Legواحضر للمدرسة كل يوم .نراك في الفصل!
قم بتنزيل نشرة إعالنية لموضوعات أسبوع الروح!

كمقاطعة ،هدفنا هو إبقاء الطالب في المدرسة والمشاركة في التعلم يوميًا .أفضل دفاع لنا ضد فيروس كورونا هو أن نتحد معًا كمجتمع للحصول على
التطعيم ،واالستمرار في ارتداء أقنعة الوجه ،واتباع الممارسات اآلمنة .نحن نشجع الجميع على توحيد جهودنا من أجل جعل ميلووكي أكثر أمانًا.
نشكرك مقد ًما على مشاركتك ونتعهد بجهودنا المستمرة للحفاظ على سالمة الطالب والموظفين واألسر.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
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