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 09 فبرایر 2021

 االعزاءللصم مدرسة سانت ماري  عائالت

تؤثر  قد ألنھا مع اقتراب عطلة فبرایر ندرك أن بعض العائالت قد تفكر في السفر خارج والیة نیویورك. أثناء التخطیط  یرجى مراعاة المعلومات التالیة 
غیر مجاورة (أي والیة أخرى غیر والیة بنسلفانیا أو نیو جیرسي أو كونیتیكت أو ماساتشوستس أو  والیة. إذا كنت ستسافر إلى ة الى المدرسةعودالعلى 

حجر للساعة فستخضع  24مركز السیطرة على األمراض ألكثر من   حسبأو أعلى  2لوالیات المتحدة  أو بلد من المستوى تابع ل فیرمونت) أو إقلیم 
 .نیویورك ما لم تستوفي جمیع معاییر االختبار المبكرأیام عند عودتك إلى والیة  10الصحي لمدة 

 أیام:  10خروج من الحجر الصحي للسفر لمدة لللتلخیص إرشادات السفر االستشاریة لوالیة نیویورك الختبار 

 ساعة قبل العودة إلى نیویورك.  72. یجب أن یحصل المسافر على االختبار في غضون 1

 إلى نیویورك. عودتھأیام عند  3دة . یجب على المسافر الحجر الصحي لم2

. إذا كانت نتیجة كال االختبارین سلبیة  فقد یخرج المسافر من كوفیدل . في الیوم الرابع من الحجر الصحي یجب على المسافر الحصول على اختبار آخر3
 الحجر الصحي مبكًرا عند استالم االختبار التشخیصي السلبي الثاني. 

 https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory إرشادات السفر الكاملة عبر اإلنترنت:یمكن الحصول على 

مركز السیطرة على   تصنیف حسباو اعلى  2المستوى  معبلد أو إقلیم أمریكي أو  نیویوركلوالیة إذا سافرت إلى والیة غیر مجاورة : مالحظة الیرجى 
  نیویوركلوالیة  استمارة مسافر ء ي ساعة فأنت لست ملزًما بالحجر الصحي ولكن ال یزال علیك مل 24) لمدة أقل من CDCاألمراض والوقایة منھا (

عبر ستمارة اال ةعلى ھذ  حصولإلى نیویورك. یمكن ال عودتكبعد أربعة أیام من   كوفیدوإرسالھ عبر اإلنترنت عند العودة إلى نیویورك وإجراء اختبار 
 /https://traveler.health.ny.govالرابط التالي: 

أو الذین ثبتت إصابتھم مسبقًا   كوفید عن إعفاء من الحجر الصحي للسفر لألفراد الذین تلقوا لقاح  نیویوركوالیة لم تعلن  : حتى االن مالحظة الیرجى 
 یوًما أو غیر ذلك) .  90(خالل فترة  بكوفید

 

 أشارك ھذه المعلومات حتى نتمكن جمیعًا من مواصلة العمل معًا لحمایة صحة مجتمعنا وسالمتھ. 

 شكرا

 !لدینا اعتماد تعلیمي وطني تیم .......... نؤمن بتفاني ومواھب موظفینا وطالبنا! 
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