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: تاريخ  
2020ديسمبر   1  

:إلى  

 Starfish Family Services جميع عائالت تعليم الطفولة المبكرة

 من : 

 كارين روباك ، نائبة رئيس الطفولة المبكرة واالستراتيجية 

:إعادة  

 توزيع المواد الغذائية والتعليمية 

المبكرة بسبب الطقس أثناء البرمجة االفتراضية للتعليم في مرحلة الطفولة  Starfish إغالق مراكز  

 تظل الصحة والسالمة لألسر وفرق المركز على رأس أولوياتنا حيث نواصل تقديم الخدمة في وقت مبكر

 تنطبق هذه األولوية أيًضا على توزيع المواد الغذائية وأدوات التعلم  .برمجة تعليم الطفولة

للعائالت تلقي الطعام وأدوات التعلم يوم الجمعة في كل مركزأثناء التعلم االفتراضي ، يمكن   اآلن .

يضطر إلى اإلغالق أن الطقس الشتوي هنا قد   تقوم فرق المركز بإعداد األطقم خالل األسبوع  .

إذا أدى الطقس الشتوي السيئ إلى إغالق موقعنا يوم ، أي يوم ، .قد يؤثر اإلغالق على إعداد المجموعات 

يوم ،الرئيسي في أي    

 إذا تأثر التوزيع ، .قد يؤثر اإلغالق أيًضا على التوزيع .الفريق غير قادر على تحضير المجموعات 

.ستنقل إلى يوم االثنين التالي  سيتم إخطار العائالت في أقرب وقت ممكن في حالة حدوث إغالق .

. نصيًا بالمعلومات ستتلقى العائالت تنبيًها   . والموعد الجديد للتوزيع إذا لزم األمر  

. كنا نعلم أننا سنحتاج إلى التحلي بالمرونة وهذا مثال آخر على تلك المرونة  

 نستمر في توقع التعلم االفتراضي فقط باعتباره مؤقتًا ومع بدء حاالت فيروس كورونا في االنخفاض ،

  يمكننا العودة إلى البرمجة الشخصية

: اطالع  

يد من المعلومات فيما يلي موارد فيروس كورونا لمز   

والمواد  COVID-19 ، لديها مزيد من المعلومات حول /https://www.starfishece.orgالموقع 

 واألنشطة الخاصة بـ 

لمصادر أخرى األطفال ، وروابط   

:  لألفراد والعائالت في المنزل فيما يلي توصيات مكتب المحافظ ويتمير  

 1 تشمل األعراض الحمى والسعال والصعوبة .COVID-19 تعرف على عالمات وأعراض  

 عمليه التنفس 

.إذا كانت لديك أعراض تنفسية ، فابق في المنزل عندما تكون مريًضا  الصحية  اتصل بمقدم الرعاية  2

 الخاص بك

 مكتب قبل زيارتك 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.starfishece.org/
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قم بتنظيف وتعقيم األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر بانتظام ، مثل مقابض األبواب ولوحات المفاتيح  3

 والهواتف المحمولة و 

 مفاتيح االضاءة 

 4 التواصل وتعزيز أفضل الممارسات لغسل اليدين وتغطية السعال والعطس

 5 في منزلك أو اضطراب في األنشطة اليومية في منزلك COVID-19 كن مستعدًا إذا كان هناك

على سبيل المثال ، حافظ على مخزون من األدوية والطعام والضروريات األخرى في   .تواصل اجتماعي

 منزلك

 
 .تقوية األسر لخلق مستقبل أكثر إشراقًا لألطفال

جانب الطريق أو التسليم عبر اإلنترنت ضع في اعتبارك خيارات التسوق البديلة مثل التقاطات على   

 6 الوصول إلى الخدمات قدر اإلمكان عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف

: ( 19-تعرف على المزيد حول فيروس كورونا المستجد )كوفيد   

موقع الويب الخاص بمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها لفيروس كورونا )بما في ذلك روابط  •

الوقائع و صحائف   

 www.cdc.gov/coronavirus :(تجنب العنصرية / الوصمة المحيطة بفيروس كورونا

 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغان )بما في ذلك روابط صحائف الوقائع باللغة اإلنجليزية ، •

 www.michigan.gov/coronavirus :(الصينية التقليدية والصينية المبسطة واإلسبانية والعربية

 www.waynecounty.com/departments/hhvs :إدارة الصحة بمقاطعة واين •
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