
  كوفید ١٩: دلیل الوالدین لألطفال في سن المدرسة

  حول كوفید ١٩

 إلى جانب العدید من المناطق حول العالم ، یشهد كومنولث فرجینیا تفشًیا متزایًدا ألمراض الجهاز التنفسي بسبب فیروس تاجي
 جدید (كوفید ١٩). یمكن أن ینتشر هذا الفیروس من شخص آلخر ، ویتزاید عدد الحاالت التي تم تشخیصها. تتوفر معلومات

 دقیقة ومحدثة حول كوفید ١٩ من خالل  مراكز مكافحة األمراض والوقایة منها (CDC) ومواقع  وزارة الصحة بوالیة
 فرجینیا (VDH) المخصصة لذلك.

   أعراض كوفید ١٩

 تشمل أعراض كوفید ١٩: الحمى والسعال وضیق التنفس. یجب أن یبقى اآلباء یقظین ویراقبون أطفالهم  ألعراض كوفید ١٩.
 إذا كان طفلك یعاني من هذه األعراض ، فاتصل بقسم الصحة المحلي أو مقدم الرعایة الصحیة. سیقرر طبیبك ما إذا كان

 طفلك بحاجة إلى الفحص أو أن ُیرى شخصیًا. یتم تشجیع الوالدین على االتصال تلیفونیا بطبیبهم قبل زیارة المكتب من أجل
 تقلیل انتقال الفیروس إلى اآلخرین. یرجى مالحظة أن األشخاص الذین یعانون من مرض خفیف قد ال یحتاجون إلى الفحص

  ویجب علیهم العزل الذاتي (االبتعاد عن اآلخرین) والعنایة بهم في المنزل.

 سیتلقى الطالب الذین تم تشخیصهم إیجابیا أو الذین تعرضوا لـ COVID-19 معلومات من  وزارة الصحة بوالیة فرجینیا

   (VDH)  أو مقدم الرعایة الصحیة الخاص بهم فیما یتعلق بإدارة هذه الحالة.

  التعرض لـ  كوفید ١٩

إذا كنت أنت أو طفلك على اتصال وثیق بالحاالت المؤكدة من كوفید ١٩ ، اتبع  نصیحة وزارة الصحة بوالیة فرجینیا  (
 VDH) . توصي  VDH وزارة الصحة بوالیة فرجینیا أنك تتبع قواعد الحجر الصحي الذاتي لمدة ١٤ یوما من تاریخ

  االتصال المحتمل ومراقبة صحتك. لمزید من األسئلة حول البقاء في المنزل أو مراقبة صحتك ، اتصل برقم

 ٨٣٤٣-٢٧٥-٨٧٧..877ASK-VDH3 إذا تم تشخیصك بـ كوفید ١٩ ،  فاتخذ خطوات لمنع انتشار كوفید ١٩ عندما
  تكون مریًضا .

  مساعدة طفلك على التعامل مع األحداث الحالیة

 قد یكون األطفال قلقین وسیتطلعون إلى البالغین للحصول على إرشادات بشأن المخاوف بشأن كوفید ١٩. توفر  الرابطة
 الوطنیة لعلماء النفس فى المدارس (NASP)) و إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلیة (SAMHSA) موارد

 مفیدة لآلباء عند التحدث إلى أطفالهم حول كوفید ١٩. یمكن أن یساعد تعلیم األطفال تدابیر وقائیة إیجابیة ، والتحدث معهم
 عن مخاوفهم ، وإعطائهم شعوًرا ببعض السیطرة على خطر العدوى لدیهم ، في تقلیل القلق. تتضمن اإلرشادات المحددة

  ما یلي:

  ● الحفاظ على روتین عادي إلى أقصى حد ممكن.

 ● ناقش الممارسات الجدیدة مع طفلك لتضمین األنشطة التي تحسن الصحة العاطفیة مثل المشي أو االتصال بصدیق أو
  استكشاف الفرص التعلیمیة أو الثقافیة عبر اإلنترنت أو البدء فى عمل فني.
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  ● ممارسة نماذج النظافة األساسیة وممارسات نمط الحیاة الصحیة.

  ● كن صادًقا ودقیًقا مع الحفاظ على الهدوء ، وتخفیف المخاوف والطمأنینة لطفلك.

  ● الحد من التعرض لألخبار والقصص اإلعالمیة التي قد تكون مزعجة.

  تقدم مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منها (CDC) نصائح إضافیة إلدارة وتقلیل اإلجهاد والقلق .

  التخطیط للحجر الصحي الذاتي أو التباعد االجتماعي

 الحجر الصحي هو البقاء طوًعا في المنزل وتجنب الخروج لمنع االنتشار المحتمل لـ كوفید ١٩. قد یوصى بالحجر الصحى
 الذاتي في الحاالت التي یوجد فیها احتمال التعرض لـ كوفید ١٩ ، مثل االتصال الوثیق مع حالة مؤكدة من كوفید ١٩ أو  السفر

 من بلد به إشعار صحة سفر من المستوى ٣ توصي مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منها CDC بفترة ١٤ یوًما
  تقویمًیا للحجر الصحى الذاتي.

 لمنع  انتشار المرض  في المجتمعات، توصي مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منها  CDC أیضا األسر لحمایة أنفسهم
 واآلخرین من خالل التباعد االجتماعي، الذي فیة یتم تجنب التجمعات الكبیرة والحفاظ على المسافة (حوالي ٦ أقدام) من
 اآلخرین عندما یكون ذلك ممكنا. إغالق المدارس هو أحد أشكال التباعد االجتماعي. كما یتم تشجیع األطفال واألسر على

  ممارسة التباعد االجتماعي في حیاتهم الیومیة أثناء إغالق المدارس. المسافة االجتماعیة تعني البقاء خارج:

 ● األماكن العامة التي قد یحدث فیها اتصال وثیق مع اآلخرین (مثل مراكز التسوق ودور السینما
  والمالعب)

  ● أماكن العمل (ما لم یكن الشخص یعمل في مساحة مكتبیة تسمح باالبتعاد عن اآلخرین)
  ● المدارس والفصول الدراسیة األخرى

  ● وسائل النقل العام المحلیة (مثل الحافالت أو مترو األنفاق أو سیارات األجرة أو الطائرة أو السفینة)

 تقدم الجمعیة األمریكیة لعلم النفس (APA) معلومات حول التباعد االجتماعي  واالختالفات بین الحجر الصحي والعزلة
 وطرق الحصول على الدعم االجتماعي الذي قد تكون فى حاجة الیة. لكي یكون المسافات االجتماعیة فعالة ، یتم تشجیع
 الوالدین على قصر أوقات اللعب واألنشطة على تلك التي یمكن الحفاظ على المسافة من بعضهم البعض لتجنب التعرض

  المحتمل لـ كوفید ١٩.

 في حین أن التباعد االجتماعي مهم للحد من انتشار كوفید ١٩ ، فإنه یؤدي أیًضا إلى فرص او ساعات عمل محدود لبعض
 األفراد واألسر. هذا یمكن أن یؤدي إلى انعدام األمن المالي. للحصول على توصیات لطالب المدارس الثانویة وأسرهم ،

  أنشأت الشبكة الوطنیة اإلجهاد الناجم عن الصدمات النفسیة لألطفال  دلیًال للتكیف خالل األوقات العصیبة.

 التخطیط للحجرالصحي الذاتي المحتمل أو االبتعاد االجتماعي سیوفر الوقت ویقلل اإلحباط والقلق لآلباء. كما سیساعد األطفال
 على الشعور بالراحة واالستعداد لتغییر روتینهم الطبیعي. االستعداد هدفة مساعدة اآلباء اتخاذ خطوات للتقلیل من تأثیر

 الفیروس التاجي الحادة (كوفید ١٩) الوبائیة علیك وعلى عائلتك. تعتبر العدید من هذه الخطوات نصیحة جیدة لمساعدتك أنت
 وعائلتك أثناء أي كارثة ، مثل الزلزال أو الفیضانات.
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   توصیات التنظیف المنزلیة

 أفراد األسرة یمكنهم ممارسة التنظیف الروتیني لألسطح التي یتم لمسها بشكل متكرر (على سبیل المثال: الطاوالت ،
 ومقابض األبواب ، ومفاتیح اإلضاءة ، والمقابض ، والمكاتب ، والمراحیض ، والحنفیات ، واألحواض) مع المنظفات

 المنزلیة والمطهرات المسجلة من قبل وكالة حمایة البیئة المناسبة للسطح ، باتباع تعلیمات الملصق. تحتوي الملصقات على
 تعلیمات بشأن االستخدام اآلمن والفعال لمنتج التنظیف ، بما في ذلك االحتیاطات التي یجب علیك اتخاذها عند تطبیق المنتج ،

 مثل ارتداء القفازات و للتأكد من وجود تهویة جیدة أثناء استخدام المنتج. یقدم مركز السیطرة على األمراض إرشادات إضافیة
 حول  التنظیف و التطهیر المنزلي .

 رعایة أطفال  الموظفین األساسیین الذین ال غنى عنهم فى أماكن عملهم

  للوالدین واألسر الذین یبحثون عن  طرق رعایة اطفال الموظفین األساسیین ، وهو أمر مسموح به حالًیا بموجب األمر الحالي
 للحاكم ، العثور على مزید من المعلومات   اضغط هنا .

   ما یمكن لآلباء توقعه من المدارس
 محافظ  رالف نورثام أمر جمیع المدارس ریاض األطفال حتى التعلیم الثانوى K-12 في فیرجینیا باإلغالق لبقیة العام

الدراسي استجابة لالنتشار المستمر لـ كوفید ١٩. ستغلق المدارس أبوابها من یوم االثنین ١٦ مارس حتى یوم الجمعة ٢٧
 مارس على األقل. ستحتفظ المناطق المحلیة بالسلطة على قرارات التوظیف المحددة لضمان الحفاظ على الطالب وعلى

  استمراریة الخدمات أو التعلم ، مع حمایة الصحة العامة للمعلمین والموظفین.

 أصدرت  اإلدارة التعلیمیة لوالیة فرجینیا VDOE إرشادات إلى أقسام مدرسة فیرجینیا بخصوص كوفید ١٩ عبر مذكرات
 للمشرف العام للمدارس ورسائل البرید اإللكتروني والندوة عبر اإلنترنت والروابط إلى الموارد. هذه االتصاالت متاحة على

. VDOE صفحة الویب الخاصة بـ 

   تتوقع اإلدارة التعلیمیة لوالیة فرجینیا VDOE أن تقوم اإلدارات التعلیمیة بالتالى خالل الفترة الحالیة:

  1. التواصل بانتظام مع الطالب والعائالت والموظفین

  2. ممارسة إجراءات التنظیف والتطهیر الروتینیة لألسطح الشائعة اللمس.

  3. الحفاظ على خط اتصال مفتوح مع مسؤولي الصحة المحلیین والدولیین.

  4. مكافحة المعلومات الخاطئة عن قصد وبشكل مستمر فیما یتعلق بـ كوفید ١٩.

  5. المشاركة بنشاط في التخطیط للطوارئ الحتمال إغالق المدارس لفترة طویلة
 

  التغذیة المدرسیة

 تم منح  اإلدارة التعلیمیة لوالیة فرجینیا VDOE إعفاء من وزارة الزراعة األمریكیة للموافقة على اإلعفاءات للسماح ألقسام
 المدرسة بتقدیم وجبات الطعام في األماكن بدون تجمعات بسبب كوفید ١٩. یمكن للوالدین والعائالت العثور على مواقع
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 معتمدة لخدمة الوجبات على   اضغط هنا  (یتم تحدیث هذه المعلومات باستمرار وتفاصیل إضافیة مع قسم مدرستهم). یمكن
 للعائالت أیًضا إرسال "طعام" أو "كومیدا" إلى الرقم 877-877 لمعرفة المزید حول خیارات الطعام القریبة منها.

   متطلبات التخرج واالعتمادات واستمراریة التعلم

 لقد أخذت اإلدارة التعلیمیة لوالیة فرجینیا VDOE   بعین االعتبار التأثیر على إدارات المدارس المحلیة والطالب نتیجة
 إلغالق المدارس الممتد.  ستتخذ إدارات المدارس المحلیة قرارات حول كیفیة استمرار التعلم للطالب. ستوجه اإلرشادات

 اإلضافیة من اإلدارة التعلیمیة لوالیة فرجینیا VDOE الطالب المتخرجین في العام الدراسي ٢.١٩ - .٢.٢ ، والطالب
 المسجلین في كورسات سوف تؤهلهم للتخرج .٢.٢ - ٢.٢١ وما بعدها ، والطالب في الصفوف K-8 والطالب في مرحلة ما

 قبل المدرسة. سیركز هذا التوجیه على المسارات البدیلة إلثبات التعلم والتركیز على ضمان استعداد الطالب بشكل متكافئ
  للنجاح في الدورات الالحقة.

GPA معدالت الدرجات  

 سلطة منح الدرجات وتحدید متوسطات النقاط GPA تقع على أقسام المدرسة المحلیة. وقد ُطلب من أقسام المدرسة النظر في
 التوجیهات المتعلقة بالتعلم عن بعد والتعلیم عبر اإلنترنت واالعتبارات المتعلقة باإلنصاف واتباع نهج مدروس للتعلیم ، وتأثیر
 التدابیر البدیلة لإلنجاز واإلتقان. في حین أن  اإلدارة التعلیمیة لوالیة فرجینیا VDOE تدرك أن القرارات على الدرجات هي

 قرار محلي ، فإن  اإلدارة التعلیمیة لوالیة فرجینیا VDOEتوصي بعدم حساب درجات او اخذها فى االعتبار إذا تم العمل
 خالل  فترة إغالق المدارس. باإلضافة إلى ذلك ، تدرك اإلدارة التعلیمیة لوالیة فرجینیا VDOE أن حسابات الدرجات و

 GPA هي مشكلة سیاسة محلیة. توصي اإلدارة التعلیمیة لوالیة فرجینیا VDOE بأن تضع اإلدارات المحلیة للمدارس منهجیة
 لحساب الدرجات إلى حد ما بناًء على العمل المنجز سابًقا ومنهجیة إلدراج الدرجات المذكورة في حسابات GPA وعلى

 نصوص الطالب transcript.تشجع اإلدارة التعلیمیة لوالیة فرجینیا VDOE اإلدارات المحلیة للمدارس على العمل بشكل
  وثیق مع اإلدارة التعلیمیة لوالیة فرجینیا VDOE إذا شعروا أنهم بحاجة إلى مرونة إضافیة ضمن  اللوائح.

  التعلم في المنزل

  یمكن  للوالدین واألسر دعم تفكیر الطالب وتعلمهم أثناء إغالق المدرسة الممتد.

  ● التعاون مع طفلك لتنظیم الیوم لیشمل الوقت للتعلم واألنشطة وممارسة الریاضة.
  ● اقرأ إلى طفلك ومعه وأجري محادثات حول ما قرأته مًعا.
  ● تمشى واسأل عما یراه طفلك وعن كونك مواطنا صالحا.

  ● تشجیع التفكیر النقدي من خالل الطهي معا أو التخطیط لحدیقة.
  ● تشجیع المحادثات حول الریاضیات في یوم طفلك.

  ● استكشف إبداع طفلك من خالل إنشاء فن أو موسیقى أو رقص.
  ● كتابة رسالة إلى أحد أفراد األسرة أو صدیق أو بطل فى المجتمع.

  ● انتبه للوقت الذى یقضیه أمام  الشاشة و امنحة بدائل لألطفال للعب في الخارج.
  ● استمع لطفلك حول مشاعره ومخاوفه وقدم الراحة والصدق والطمأنینة.

 یشجعك اإلدارة التعلیمیة لوالیة فرجینیا VDOE على مراجعة الموارد التي یوفرها قسم مدرستك المحلیة والمكتبات العامة

https://schoolmealfinder.hoonuit.com/


 ووسائل اإلعالم العامة والمجموعات المدنیة والمجتمعیة والموارد األخرى ، بما في ذلك تلك الموجودة على موقع الویب
  الخاص بالقسم أو قم بزیارة صفحة اإلدارة التعلیمیة لوالیة فرجینیا VDOE للعائالت على الویب  اضغط هنا .

  الطالب ذوي اإلعاقات

 إذا تسبب إغالق المدرسة في توقف الخدمات التعلیمیة لجمیع الطالب مؤقًتا داخل المدرسة أو  االدارة التعلیمیة المحلیة، فإن
 المدرسة /  االدارة التعلیمیة المحلیة غیر ملزمة عموًما لتقدیم الخدمات للطالب المتأثرین المؤهلین للحصول على خدمات

 التعلیم الخاص خالل نفس الفترة الزمنیة. إذا بدأ قسم المدرسة في تقدیم الخدمات التعلیمیة بوسائل بدیلة ، فسیظل القسم
مسؤوًال عن التعلیم العام المجاني المناسب للطالب المؤهلین للحصول على خدمات التعلیم الخاص مع برنامج تعلیم فردي (
 IEP). بمجرد استئناف المدرسة ، یجب على المدرسة العودة إلى توفیر التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة للطالب ذوي

 اإلعاقة وفًقا لبرنامج IEP للطالب ، أو للطالب المؤهلین للحصول على FAPE بموجب القسم 504 ، بما یتفق مع أي خطة
 تم تطویرها لتلبیة متطلبات القسم 504. باإلضافة إلى ، بعد إغالق ممتد ، تكون األقسام مسؤولة عن مراجعة كیفیة تأثیر
 اإلغالق على تقدیم التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة للطالب المؤهلین لخدمات التعلیم الخاص. سیتم توفیر إرشادات

  إضافیة لمدیري التعلیم الخاص على مستوى  اإلدارة التعلیمیة المحلیة.

  البلطجة والتحرش

 كوفید ١٩ غیر مرتبط على اإلطالق بالعرق أو الجنسیة. یجب أن یدرك موظفو المدرسة أن التنمر أو الترهیب أو المضایقة
 للطالب على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلعاقة الفعلیة أو المتصورة (بما في ذلك اإلعاقة الفعلیة لإلصابة بـ
 كوفید ١٩ أو تصور اإلصابة) قد یؤدي إلى انتهاك قوانین الدولة والحقوق المدنیة االتحادیة. یجب أن تتخذ  االدارة التعلیمیة

 المحلیة إجراءات فوریة ومناسبة للتحقیق في ما حدث عند الرد على تقاریر البلطجة أو التحرش. إذا كان اآلباء واألسر
 یعتقدون أن طفلهم قد تعرض للتسلط أو المضایقة أو الترهیب المرتبط بانتشار كوفید ١٩ ، فیجب علیهم االتصال بمدیر

 المدرسة أو مشرف القسم. یمكن للوالدین مساعدة أطفالهم على منع  وصمة العار والعنصریة المتعلقة بـ  كوفید ١٩.. اضغط
 هنا

   االختبارات

  االختبارات  الفیدرالیة واختبارات الوالیة  تعمل اإلدارة التعلیمیة لوالیة فرجینیا VDOE بجد للبحث عن أي تنازالت
 ضروریة للتنازل عن متطلبات االختبارات الحكومیة والفدرالیة. ستتوفر المزید من المعلومات في المستقبل القریب وسیتم

 نشرها على  صفحة الویب الخاصة بـ   اضغط هنا

SAT اختبار  
 ● یقوم مجلس الكلیة College Board بإلغاء  امتحان SAT في ٢ مایو .٢.٢. كما تم الغاء  اختبار إعادة  ١٤ مارس

  (المقرر إجراؤها في ٢٨ مارس).

  ● سوف یتلقى الطالب المسجلین المبالغ المستردة.

 ● سیوفر مجلس الكلیة فرص اختبار SAT إضافیة في المستقبل للطالب في أقرب وقت ممكن ، بدًال من الملغاة. لمزید من
  المعلومات ، یرجى زیارة   اضغط هنا .

 

http://www.doe.virginia.gov/families/families/index.shtml
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/countering-covid-19-(coronavirus)-stigma-and-racism-tips-for-parents-and-caregivers
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/countering-covid-19-(coronavirus)-stigma-and-racism-tips-for-parents-and-caregivers
http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19.shtml
https://www.collegeboard.org/


ACT اختبار  

 ● قام ACT بإعادة جدولة تاریخ اختبار ACT الوطني في ٤ أبریل .٢.٢ إلى ١٣ یونیو .٢.٢ ، استجابة
  للمخاوف المتعلقة بانتشار  كوفید ١٩.

.ACT مباشرة مع جمیع الطالب المسجلین حالًیا الختبار ٤ أبریل .٢.٢ ACT سوف تتواصل ●  

 ● سیتلقى جمیع الطالب المسجلین في موعد اختبار ٤ أبریل رسالة برید إلكتروني من ACT في األیام القلیلة القادمة
  إلبالغهم بالتأجیل وتعلیمات الخطوات التالیة. لمزید من المعلومات یرجى زیارة  اضغط هنا .

AP اختبار  

  قدم مجلس الكلیة معلومات في .٢ مارس تبدأ في تحدید خطة بدیلة الختبار AP وإدارته.

      ● مجلس الكلیة  قام بتوفیر مصادر  مجانیة للتعلم عن بعد   اضغط هنا  للطالب من قبل المعلمین AP تبدأ في األربعاء
  ٢٥ مارس،  .٢.٢.

 ● االمتحان بالطریقة التقلیدیة (وجها لوجة)  لن تأخذ مكان . سیأخذ الطالب ٤٥ دقیقة اختبار عبر اإلنترنت في المنزل
  والذي سیشمل فقط الموضوعات والمهارات التي یغطیها معظم معلمي AP والطالب بحلول أوائل مارس.

 ● سیتمكن الطالب من إجراء هذه االختبارات المبسطة على أي جهاز یمكنهم الوصول إلیه — الكمبیوتر أو الجهاز
  اللوحي أو الهاتف الذكي. سیكون التقاط صورة للعمل المكتوب یدوًیا أیًضا خیاًرا.

 ● تدعم الكلیات هذا الحل وهي ملتزمة بضمان حصول طالب AP على الدرجات الذي عملوا هذا العام للحصول علیها.
 لعقود ، قبلت الكلیات امتحان AP قصیر للحصول على  الدرجات المستحقة عندما واجهت مجموعات من الطالب حاالت

  الطوارئ.

 ● سنواصل دعم الطالب بموارد مجانیة حتى  یوم اإلمتحان. بینما نشجع الطالب على االنتظار حتى أقرب موعد
  االختبار التخاذ القرار ، یمكن  ألي طالب مسجل بالفعل في االختبار أن یختار اإللغاء دون أي تكلفة .

 ● یقر مجلس الكلیة بأن الفجوة الرقمیة یمكن أن تمنع بعض الطالب ذوي الدخل المنخفض أو ساكنى المناطق النائیة من
 المشاركة. من خالل العمل مع الشركاء ، سیستثمرون بحیث یحصل هؤالء الطالب على األدوات واالتصال الذي

 یحتاجون إلیه لمراجعة محتوى AP على اإلنترنت وإجراء االختبار. إذا كان طالبك بحاجة إلى أدوات أو اتصال جّوال ،
  فیمكنك  التواصل معهم مباشرة إلعالمهم  اضغط هنا .

 ● الجدول الزمني الكامل لالختبار ، وأنواع أسئلة اإلجابة المفتوحة التي ستكون متاحة في كل اختبار AP ، وستتوفر
  تفاصیل اختبار إضافیة بحلول ٣ أبریل. لمزید من المعلومات ، یرجى زیارة  اضغط هنا .

  مزید من المعلومات

 أفضل مكان للعثور على معلومات دقیقة ومحدثة هو موقع  اضغط هنا . یوفر معلومات وموارد إضافیة حول موارد
  كوفید ١٩ اضغط هنا .

 كما أنشأت وزارة الصحة بوالیة فرجینیا مركز اتصال لمعالجة أسئلة الجمهور حول كوفید ١٩. كما قامت وزارة الصحة

http://www.act.org/
https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates#free-ap-classes
https://collegeboard.tfaforms.net/74
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
http://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/
http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19.shtml


 في فرجینیا بتفعیل خط معلومات عامة ، 877ASK-VDH3 ، ٨٣٤٣-٢٧٥-٨٧٧ لألسئلة من السكان حول كوفید ١٩
.respiratory@vdh.virginia.gov یمكن إرسالها عبر البرید اإللكتروني إلى  

 


