أرغب أن أشارككم رسالة مقسمة إلى ثالثة أقسام.
 .1اللقاحات
 .2أهمية البروتوكوالت وتدابيرنا اإلضافية في ضوء عدد الحاالت وتغير ربع السنة
 .3شكر وتقدير
اللقاحات .نحن ممتنون عظيم االمتنان لتوفر فرصة وجود اللقاحات لكافة موظفينا في المدارس .هؤالء هم األفراد الذين يعملون
من كثب ومباشرة مع األطفال يوميا .في النهاية ،وفي غضون أكثر من أسبوع واحد ،جرى تلقيح أكثر من  %90من األفراد
الذين قدم لهم اللقاح .نعلم أن السبب أننا في مقدمة من يحصلون على اللقاح هو االنتشار الواسع للحاالت في مجتمعنا وهو ما
ينعكس على مدارسنا .مرة أخرى ،نحن ممتنين عظيم االمتنان ونعلم أن عدد كبير من األفراد لم يحصلوا على اللقاح .نأمل أن
يحصل زمالئنا وأقراننا الذين يعملون مباشرة مع األطفال ،وكذا كافة العاملين في قطاع التعليم من رياض األطفال وصوال إلى
الصف الثاني عشر ،على اللقاح قريبا.
أهمية البروتوكوالت وتغير ربع السنة .منذ أن طالب مدارسنا الثانوية يستعدون ليوم  19أبريل/نيسان وهو الربع األخير في
كبير من حاالت كوفيد في مدارسنا .ما نعلمه
سنتهم الدراسية ،من األهمية بمكان أن نظل متيقظين .ال جدال أننا شهدنا عددا ا
كبير من حاالت كوفيد في بريتيش كولومبيا.
هو أن مدارسنا مرآة لمجتمعاتنا كما أن مدينتي سوري ووايت روك شهدتا عددا ا
حيث ما يذهب المرء ،يوجد كوفيد .إن خط دفاعنا األول في وجه انتشار كوفيد هو البروتوكوالت التي وضعها موظفي الصحة
العامة على المستويين اإلقليمي والمحلي .لو كنت تريد وقف مد االنتشار ،من األهمية بمكان أن ينهض كل منا بدوره واتباع
خطر،
ا
البروتوكوالت وأن نظل متيقظين .أعلم أن هذا األمر مرهق ،وأعلم أن الكثير منا يعملون الكثير ،إال أن األمر ال زال
خاصة في ظل الزيادة المؤخرة في عدد الحاالت في كافة أنحاء بريتيش كولومبيا ولهذا نتبع األساسيات التي نعرفها .لهذا
السبب ،أقول لكم جميعا ،أرجوكم:
•

اتبعوا أمور ترك مسافة آمنة بينكم وبين اآلخرين

•

اغسلوا يديكم

•

ال تلمسوا وجهكم

•

أرجوكم المكوث في المنزل لو ظهرت عليكم أعراض

•

لو ظهرت عليكم أعراض ،أرجوكم إجراء اختبار للمرض

•

ارتدوا قناع حيثما تطلب األمر ذلك وكذا اتباع سبل الرعاية المالئمة لقناعكم

البروتوكوالت تساعدنا .هذه هي إرشادات العاملين في مجال الرعاية الصحية الموجهة إلينا عن كيفية وقف انتشار مرض
كوفيد .19-مرة أخرى ،ما انتشار المرض في مدارسنا إال مرآة النتشار المرض في مجتمعنا .وبينما يرتفع عدد الحاالت في
مجتمعنا ،يصبح هذا سببا أدعى أن نضمن أننا نبذل كل ما بوسعنا.

خالف ذلك ،أعلم أن األفراد مجهدين .لقد كان هذا األمر طريقا طويال إال أنني أرغب في أن أشير إلى ما حققناه .لقد ظلت
مدارسنا مفتوحة لمدة  8أشهر طوال ذروة الفاشية .هذا األمر ليس باألمر الهين .لقد تطلب هذا األمر تفاني ودأب وشجاعة
ومهنية من موظفينا من كافة النواحي كي يتحقق هذا األمر .أود أن أشير إلى أن الرحلة كان مرهقة للغاية ،إال أن شهر
يونيو/حزيران ليس بع يد .نحن بالفعل في منتصف شهر أبريل/نيسان وتغير ربع السنة يعني أن طالبنا على مشارف نهاية
السنة .قالت مايا أنجيلو إن الشجاعة هي أهم الفضائل ألنه دون الشجاعة ،لن يمكنك ممارسة الفضائل األخرى على أفضل
وجه.
أتوجه بالشكر إلى كل واحد منكم على شجاعتكم وتفانيكم وإص ارركم ورعايتكم لطالبنا .مدارسنا ليست مجرد جزء من المجتمع،
بل هي قلب المجتمع .سوف أتعاون معكم كي ننجز كل ما يمكننا معا كي نحافظ على سالمتهم وسالمتكم.
صحبتكم السالمة وحافظوا على سالمتكم،
مع السالمة.

