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2022يوليو    15الجمعة   

3الخاصة بالمصطلح  COVID-SMART إرشادات  

 ، أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية

  

 .مرحبًا بكم في الفصل الثالث. آمل أن تتمتع عائالتنا وأصدقائنا بفترة إجازة مدرسية ممتعة وآمنة وممتعة

  

اختبار المستضد السريع باألعراض  - السالمة متعددة المستويات  تسمح لنا مجموعة من تدابير    (RAT) 

بإبقاء المدارس عاملة  -والتطعيمات ، والتهوية ، والنظافة ، والتنظيف  ، . 

  

 نحث جميع اآلباء ومقدمي الرعاية على إبقاء أطفالك في المنزل إذا كانوا على ما يرام

  

 تذكر استخدام اختبار مستضد سريع إذا  كان طفلك يعاني حتى من أعراض خفيفةأعراض مرض كوفيد

 رابط خارجيوإبقائهم في المنزل حتى يتحسنوا وخلوهم من أي أعراض ، حتى لو كانت نتيجتهم  19-

 .سلبية

 لطفلك إيجابية ، فيجب اإلبالغ عنها من خاللموقع ويب خدمة نيو ساوث ويلز RAT إذا كانت نتيجة

 COVID-19 للخدمة. رابط خارجيللحصول على معلومات حول إدارة SNW رابط خارجي أوتطبيق

وقائع  لنشرة  إيجابية  ويلز  ساوث  نيو  حكومة  اختبار  إلىنتيجة  الرجوع  يرجى   ، المنزل  في   والعزل 

COVID-19 رابط خارجي. 

  

 هذا الشتاء COVID-19 حماية عائلتك من األنفلونزا و

 من األمراض الخطيرة ، حتى عند األطفال والمراهقين. يمكن  COVID-19 يمكن أن تكون اإلنفلونزا و 

ما هو الحالأن ينتشر كال الفيروسين بسرعة عندما يكون عدد كبير من األشخاص على اتصال وثيق ، ك  

 .في المدرسة

أشهر وما فوق في  6لقاحات اإلنفلونزا مجانية لجميع سكان نيو ساوث ويلز الذين تتراوح أعمارهم بين   

 .شهر يونيو ، كجزء من جهود حكومة نيو ساوث ويلز لمكافحة موسم اإلنفلونزا الحاد المتوقع لهذا العام

عيمات متاحة من خالل الممارسين العامين والصيدليات نوصي بشدة أن تستغل العائالت هذه الفرصة. التط  

 .COVID-19 ويمكن تلقيها بأمان في نفس الوقت مع لقاح ،

العمر   COVID-19 يظل لقاح يبلغ من  أيًضا من   5توصية لكل شخص  سنوات وأكثر ، وهو متاح   

 خالل الممارسين العامين والصيدليات

أشهر إلى   6فال الذين تتراوح أعمارهم بين  آباء األط  NSW Health على وجه الخصوص ، تحث  

سنوات على حجز طفلهم للحصول على لقاح مجاني ضد اإلنفلونزا من طبيبهم العام في أقرب  5أقل من    

 ، وقت ممكن. هذا العام ، هناك قلق خاص لألطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما دون
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نفلونزا أو اكتسبوا أي مناعة ضد الفيروس ، لذا فإن التطعيم ضد والذين لم يسبق لهم العيش في موسم األ  

 .األنفلونزا مهم بشكل خاص لهذه الفئة العمرية

 التطعيمات متاحة من خالل الممارسين العامين لكل شخص يبلغ من العمر ستة أشهر فأكثر ، كما أنها 

ا فوق. قد يتم فرض رسوم على أعوام فم 10من العمر متاحة أيًضا من خالل الصيدليات لكل من يبلغ   

سنوات أو أكثر لتطعيم أطفالهم ضد اإلنفلونزا. نوصي باالستفادة من 5أولئك الذين تبلغ أعمارهم    

 مبادرة لقاح اإلنفلونزا المجانية التي أطلقتها حكومة نيو ساوث ويلز لجميع المقيمين في نيو ساوث ويلز

 .رابط خارجيولقاحات اإلنفلونزا مجانية للجميع حتى 17  يوليو nsw.gov.au/flu.حتى 17  يوليو

  

مستمر خالل هذا الفصل الدراسي. نراكم يوم الثالثاءشكًرا لك مرة أخرى على دعمك ال ! 

  

  

 أنتوني بيت 

 المالك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fairvale-p.school@det.nsw.edu.au
https://www.nsw.gov.au/health/influenza
https://www.nsw.gov.au/health/influenza
https://www.nsw.gov.au/health/influenza
https://education.nsw.gov.au/noticeboard/2022/06/free-flu-shots-for-all-until-june-30


   FAIRVALE PUBLIC SCHOOL  

Dharug Country  Wolseley Street, Fairfield NSW 2165 
T: 9724 3470  
F: 9727 8863 

 
E: fairvale-p.school@det.nsw.edu.au 

Twitter & Facebook: 
@FairvalePS 

 

Some helpful reminders  
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