الحاكمة كاثي هوشول

فورا2021/8/24 :
للنشر ً

في اليوم األول لها في المكتب ،تعلن الحاكمة هوشول عن خطة شاملة للمساعدة في ضمان عودة آمنة ومثمرة إلى
المدارس هذا الخريف

تصدر توجي ًها إلدارة الصحة لفرض شرط عام الرتداء القناع في جميع المدارس
تنتهج الحاكمة خيارات لفرض تلقي اللقاح على موظفي المدارس
إطالق برنامج إلجراء اختبارات الكشف عن اإلصابة بمرض ( )COVID-19في المدارس بتمويل من الحكومة الفيدرالية
تبلغ قيمته  585مليون دوالر بالشراكة مع المقاطعات ومجالس الخدمات التعليمية التعاونية ()BOCES
إنشاء برنامج إضافي إلجراء اختبارات الكشف عن اإلصابة بمرض ( )COVID-19للعودة إلى المدارس بالشراكة مع
وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية ،ورايت إيد وبيو ريفيرنس ،وتوفير ماليين األقنعة للطالب والمعلِّمين
في اليوم األول لها في المكتب ،أعلنت الحاكمة هوشول عن خطة شاملة للمساعدة في ضمان عودة آمنة ومثمرة إلى المدارس
هذا الخريف بالتزامن مع ارتفاع أعداد المصابين بمرض ( )COVID-19بسبب متحور دلتا .وكجزء من هذه الخطة،
أصدرت الحاكمة هوشول توجيهاتها إلى إدارة الصحة بوالية نيويورك لفرض شرط عام الرتداء القناع في جميع المدارس،
العامة منها والخاصة ،حسب االقتضاء ووفقًا لتقدير المفوض .ستفرض إدارة الصحة الشرط من خالل إجراء تنظيمي يحدده
مجلس الصحة العامة والتخطيط الصحي.
ستنتهج الحاكمة هوشول أيضًا خيارات لفرض تلقي اللقاحات على موظفي المدارس أو المطالبة بإجراء اختبارات أسبوعية
للكشف عن اإلصابة بمرض ( )COVID-19في حالة عدم تلقي اللقاحات ،وسوف تواصل العمل مع إدارة الصحة ،والجهات
المعنية بالتعليم والهيئة التشريعية بشأن َّ
سن األمر اإللزامي.
قالت الحاكمة كاثي هوشول" :بصفتي الحاكمة ،أولوياتي اآلن هي أولويات سكان نيويورك ويعني ذلك في الوقت الحالي
مكافحة متحور دلتا" ،وأضافت" ،إن أولويتي األولى هي عودة األطفال إلى المدارس وحماية البيئة حتى يستطيعوا التعلم
بطريقة آمنة .إنني أصدر توجيهاتي على الفور إلى إدارة الصحة لفرض شرط عام الرتداء القناع على أي شخص يدخل
مدارسنا ،ونحن نطلق برنام ًجا إلجراء اختبارات الكشف عن اإلصابة بمرض ( )COVID-19للعودة إلى المدارس من أجل
توفير االختبارات للطالب والموظفين على نطاق واسع وبطريقة مريحة .إننا نعمل أيضًا لفرض شرط تلقي اللقاحات على
جميع موظفي المدارس مع خيار إجراء االختبارات أسبوعيًا ،وسوف نحقق كل هذا من خالل العمل بالشراكة مع جميع
المستويات الحكومية".
ومن أجل المساعدة في توفير االختبارات للطالب مع عودتهم إلى المدارس ،تستعين الحاكمة هوشول بتمويل من الحكومة
الفيدرالية بقيمة  335مليون دوالر أمريكي إلطالق برنامج جديد إلجراء اختبارات الكشف عن اإلصابة بمرض ()COVID-19
في المدارس بالشراكة مع إدارات الصحة المحلية ومجالس الخدمات التعليمية التعاونية ( )BOCESفي والية نيويورك خارج
مدينة نيويورك .وباإلضافة إلى ذلك ،تلقت مدينة نيويورك  225مليون دوالر أمريكي إلطالق برنامج إجراء اختبارات الكشف
عن اإلصابة بمرض ( )COVID-19هناك ،بإجمالي  585مليون دوالر أمريكي من تمويل الحكومة الفيدرالية في والية
نيويورك لدعم هذه البرامج.

أطلقت الحاكمة هوشول أيضًا برنام ًجا إضافيًا إلجراء اختبارات الكشف عن اإلصابة بمرض ( )COVID-19للعودة إلى
المدارس بالشراكة مع وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية ،ورايت إيد وبيو ريفيرنس لتوفير االختبارات على نطاق
أوسع لطالب المدارس العامة في والية نيويورك قبل بداية العام الدراسي .2022-2021
ستتوفر مواعيد إجراء االختبارات لطالب نيويورك في الصفوف الدراسية  K-12في  115موقعًا تديره رايت إيد .يتعين على
الطالب التسجيل مسبقًا عبر اإلنترنت وتحديد موعد إلجراء االختبارات .يجب أن يقدم الطالب الذين تبلغ أعمارهم  17عا ًما
و َمن هم دون ذلك موافقة من الوالدين أو الوصي القانوني ومرافقة الوصي لهم خالل إجراء االختبارات في المواقع التي
تديرها رايت إيد .سيتم تسليم النتائج الرقمية إلى الوالدين بالنيابة عن الطالب إلحضارها إلى المدرسة .إن إجراء اختبار
الكشف عن اإلصابة بمرض ( )COVID-19هو أمر اختياري وسوف يتم إجراء االختبار دون فرض رسوم على أسرة
الطالب أو المنطقة التعليمية.
وباإلضافة إلى هذه البرامج الجديدة إلجراء االختبارات ،وفرت والية نيويورك أكثر من  4.3ماليين قناع قماشي لألطفال،
وحوالي  10ماليين قناع قماشي للبالغين وما يصل إلى  55مليون قناع غير جراحي لتقديمه للطالب والمعلِّمين في المدارس
بجميع أنحاء الوالية.
قال مفوض الصحة لوالية نيويورك د .هوارد زوكر" :تتمثل أولويتنا القصوى في المساعدة في ضمان توفير الصحة
والسالمة لطالبنا والمعلِّمين لدينا ونحن نعمل معًا لمكافحة مرض ( .)COVID-19منذ مطلع شهر يوليو ،شهدت حاالت
اإلصابة بمرض ( )COVID-19في نيويورك ارتفاعًا يبلغ  10أضعاف وتم تأكيد إصابة  95في المئة من الحاالت اإليجابية
المتتابعة بمتحور دلتا .واستنادًا إلى معدل حاالت اإلصابة واالنتشار ،تُظهر نتائجنا ضرورة وضع إستراتيجيات متعددة
المستويات للوقاية ،وتشمل هذا الشرط الرتداء القناع .وعلى الرغم من أنه إجراء بسيط للوقاية ،يُعد شرط ارتداء القناعات
أمرا ضروريًا لحماية صحة أطفالنا والتأكد من إمكانية عودة طالبنا إلى المدارس هذا الخريف".
اآلن ً
قالت مفوضة التعليم د .بيتي أيه .روزا" :منذ بداية الجائحة ،كانت صحة وسالمة الطالب ،والمعلِّمين ،وموظفي المدارس
على رأس أولوياتنا .ومع زيادة الحاالت المصابة بمتحور ( )COVIDفي جميع أنحاء الوالية ،يُظهر إجراء الحاكمة هوشول،
الذي تم اتخاذه بعد التشاور مع الجهات التعليمية ،التزامها بصحة وسالمة طالبنا وأهمية استمرار فتح مدارسنا .تدعم إدارة
التعليم في والية نيويورك التطبيق المتسق لشروط ارتداء القناع في المدارس وتسهيل العودة إلى المدارس مع وضع خطوط
عمل عريضة ومعايير موحدة لمنع انتشار متحور ( .)COVIDإنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الحاكمة هوشول في دعم
تركيزنا المشترك على الفرص التعليمية الموسَّعة لجميع سكان نيويورك".
قال مستشار مجلس األمناء ليستر دبليو يونغ ،جي آر" :أتوجه بالتحية أنا والمجلس للحاكمة هوشول لدعم وحماية الطالب
والمعلِّمين بالمثل من خالل توجيه أمر إلزامي على مستوى الوالية الرتداء القناع في المدارس .يجب أن نبذل كل ما في
وسعنا للحد من انتشار مرض ( )COVIDفي مدارسنا لكي يواصل الطالب تلقي التعليم وج ًها لوجه طوال العام الدراسي .إن
مطالبة الطالب ،والمعلِّمين ،والموظفين بارتداء القناعات هو األمر الصائب الذي يتعين على جميع سكان نيويورك فعله".
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