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مدارس نورث كانساس سيتي
خطة العودة إلى المدرسة
اعتبارا من 2020/10/7
ً

بيان المهام
بصفتنا أبطال لجميع الطالب ،فإن مهمة مدارس نورث كانساس سيتي هي ضمان أن الجميع على استعداد
ولديهم أسس أخالقية في عالم دائم التغيُّر من خالل التجارب التعليمية المبتكرة التي:
إلهام التعلم مدى الحياة
تبني االندماج
تشكيل مجتمع موحد
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الخبرة األكاديمية

ما الذي يمكننا فعله لتقليل المخاطر عند الوصول والمغادرة؟
يمكن أن يمثل الوصول والمغادرة تحديًا مع وجود أعداد كبيرة من الطالب متجمعين في وقت واحد ،مما
يجعل من الصعب عليهم التباعد جسديًا .لذلك ،ستقوم المدارس بوضع خطة تسمح بوجود مداخل متعددة
للطالب الستخدامها أثناء الوصول والمغادرة .وسيتم استخدام المداخل المتعددة في بعض المباني فقط حيث
يكون هذا الخيار ممكنًا وآمنًا .كما سيتم وضع الالفتات في الخارج كتذكير للطالب بتطبيق التباعد الجسدي
عن أقرانهم أثناء دخول المبنى أو الوقوف بالخارج .وسيُطلب من الطالب السير مباشرة إلى غرفة الصف
أو الصف في الساعة األولى لمنع التجمع في الممرات .وتشمل االعتبارات اإلضافية للعائالت ما يلي:
• توصيل الطالب عند اقتراب وقت بدء المدرسة قدر اإلمكان وليس في وقت مبكر جدًا لتجنب تج ُّمع
الطالب قبل فتح األبواب.
• توصيل طفلك من وإلى المدرسة كل يوم لتقليل عدد الطالب الذين يستقلون الحافلة ،إن أمكن ذلك.
• عند توصيل أطفالك ،يرجى تذكيره بأن مسؤوليته األولى عند دخوله إلى المبنى هي إما غسل أيديهم
أو استخدام المطهر الموجود عند مدخل المباني أو في غرفة الصف الخاصة بهم .يُتوقع من الطالب
غسل أيديهم بشكل متكرر طوال اليوم.

يرجى التحلي بالصبر مع موظفي المنطقة التعليمية أثناء عملهم لتنفيذ البروتوكوالت الجديدة .قد تستغرق
إجراءات الوصول والمغادرة في البداية وقتًا أطول من السنوات السابقة .نحن نقدِّر تفهمك.

إذا لم أشعر بالراحة عند إرسال طفلي إلى المدرسة ،فما هي الخيارات المتاحة لي؟
إذا كنت ال تشعر بالراحة عند إعادة طفلك إلى المدرسة في خريف هذا العام ،يرجى التواصل مع إدارة
المدرسة لمناقشة الخيارات المحتملة بحلول يوم الجمعة 31 ،يوليو .والهدف من ذلك هو الشراكة مع
العائالت لتطوير أفضل خطة ممكنة لتقديم الخدمات التعليمية للطالب أثناء هذه الجائحة.

كيف سيتعلم طفلي بعض المعايير المهمة التي ربما كان من الصعب إتقانها من خالل التعلم اإللكتروني
ولكنها ضرورية في الدورة التالية أو مستوى الصف التالي للنجاح؟
خالل فصل الصيف ،تعاونت فرق المعلمين لتحديد المعايير التي تم تدريسها في ربيع عام  2020والتي
تعتبر ضرورية لنجاح الطالب في مستوى الصف التالي أو الدورة التالية .وسيتم تسليط الضوء على هذه
المعايير في المناهج الدراسية وسيقضي المعلم ون األسابيع القليلة األولى من الدراسة في إعادة تدريس هذه
المعايير وتعزيزها.
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لقد قرأت توصيات بإنشاء المدارس جداول بديلة للسماح بالتباعد الجسدي .هل ستقوم مدارس نورث
كانساس سيتي بوضع جدول بديل حتى ال يذهب طفلي إلى المدرسة كل يوم؟
خطة المنطقة التعليمية هي فتح المدارس في  24أغسطس باستخدام اإلرشادات التي وضعها مركز كالي
للصحة العامة .ونحن نأمل أن نبدأ العام الدراسي بحضور جميع الطالب .وفي حالة طلب إدارة الصحة من
صل في الصفحة
المدارس أو المنطقة التعليمية تقليل الطاقة االستيعابية ،سيتم تنفيذ جدول بديل كما هو ُمف َّ
ا لتالية .هناك مجموعة متنوعة من النماذج التي تمت مناقشتها ومشاركتها في جميع أنحاء المجتمع التعليمي
في األشهر األخيرة وفي البلدان التي أُعيد فيها فتح المدارس في فصل الربيع .وبعد مراجعة العديد من
السيناريوهات ،وضعنا أربعة خيارات مختلفة مع التقويم الخاص بنا والتي ستعالج طلب تقليل الطاقة
االستيعابية في المدارس .في السيناريوهين الثاني والثالث ،سيحضر الطالب إلى المدرسة للتعلم وج ًها لوجه
في أيام محددة وفقًا للحرف األول من اسم العائلة .وسيضمن هذا النموذج حضور العائالت التي لديها العديد
من األطفال إلى المدرسة في نفس اليوم مع توفير جدول زمني ثابت ويمكن التنبؤ به .وستعمل المدارس
على ضمان التحاق الطالب المتواجدين في عائلة لها أسماء أخيرة مختلفة بالمدرسة في نفس الجدول
الزمني .وسوف يشارك الطالب الذين ال يحضرون شخصيًا في التعلم اإللكتروني من المنزل .كما سيتم منح
اعتبارات إضافية لتوفير المزيد من اإلرشادات وج ًها لوجه مع طالب الصفوف ( )PK-Zوالطالب ذوي
اإلعاقة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية ،إن أمكن ذلك .وسيكون يوم الجمعة يو ًما للطالب للقيام بالواجبات
المدرسية ،وللموظفين لوضع خطط لكل من التدريس الشخصي والتعلم االفتراضي.

ماذا يمكننا أن نفعل لتقليل المخاطر في المدرسة؟
بنا ًء على توجيهات من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ،ومركز الصحة العامة في مقاطعة
كالي ،وإدارة صحة مدينة كانساس ،وغيرهم من المتخصصين المحليين العاملين في مجال الطب
المشاركين في قيادة مكافحة فيروس كوفيد ،19-وضعت المنطقة التعليمية خطة استباقية تضع سالمة
الطالب والموظفين على رأس األولويات عند العودة إلى المدرسة .وسيقوم معلمو الفصل الدراسي وموظفو
الدعم بدور بالغ األهمية في صحة وسالمة الطالب .لالطالع على مزيد من المعلومات التفصيلية حول
إجراءات التعقيم في الفصول اليومية وقواعد الفصول الدراسية الجديدة ،يرجى مراجعة ما يلي:
ما قبل رياض األطفال والصفوف المستقلة  -رياض األطفال -الصف الخامس ،12-9 ،8-6 ،وإرشادات
الفصل الدراسي اإلضافية

تتضمن إجراءات السالمة اإلضافية بخالف قائمة التحقق من الفصول الدراسية على مدار اليوم والساعة ما
يلي:
• سيُطلب من الموظفين ارتداء قناع من القماش خالل معظم اليوم الدراسي ،خاصة عندما يكون
التباعد الجسدي صعبًا .وسيُطلب من الطالب أيضًا ارتداء قناع من القماش ويُسمح لهم بجلب القناع
الخاص بهم .ومع ذلك ،قامت المنطقة التعليمية أيضًا بشراء أقنعة من القماش للطالب والتي ستكون
متاحة في اليوم األول من المدرسة.

}{Translation from English into Arabic

• سيتم الفصل بين الطالب في جميع أنحاء الفصل الدراسي لتعزيز التباعد الجسدي ،إلى أقصى حد
ممكن.
• سنقلِّل من استخدام اللوازم المجتمعية (أقالم الرصاص ،واآلالت الحاسبة ،ومعدات المختبرات،
واآلالت ،وأدوات التربية البدنية ،وغيرها) التي يصعب تطهيرها في الفصل الدراسي أو في فترات
الراحة.
للحد من التجمعات الكبيرة في الردهة ،إلى أقصى حد ممكن.
• سيتم ترتيب الجداول
ِّ

للبروتوكوالت اإلضافية للفنون الجميلة ،والخدمات المهنية للفنون الجميلة ،والتربية البدنية ،والفصول
الدراسية المدمجة ،يرجى مراجعة قسم اإلعادة.

في اليوم األول من المدرسة وطوال األسبوع األول ،سيتم تدريس إجراءات السالمة الجديدة هذه وممارستها
أمرا بالغ
في جميع الفصول الدراسية لدينا .وسيكون دعم أولياء األمور وتعزيزهم لهذه اإلجراءات الجديدة ً
األهمية في توفير بيئة أكثر أمانًا للطالب.

ماذا يمكننا أن نفعل لتقليل المخاطر في فترة تناول الغداء؟
سيتم تخفيض سعة الكافتيريا أثناء فترة الغداء للسماح بالتباعد الجسدي ،مما يتطلب في نهاية المطاف من
بعض الطالب تناول الطعام في الفصول الدراسية أو أماكن إضافية محددة .وسيستمر موظفو خدمة الطعام
في اختيارهم المحدد للطعام والتواصل مع المعلمين لضمان عدم تعرض الطالب إلى األطعمة التي يعانون
من حساسية تجاهها .وإذا كنت ترغب في إرسال الغداء مع طفلك ،يرجى التأكد من أنك تتبع اإلرشادات
التي يحددها معلم الفصل وتلك التي تتعلق بالحساسية التي يعاني منها الطالب.

كيف ستبدو فترات االستراحة بشكل مختلف؟
ستقوم المدارس بوضع جداول لفترات االستراحة تحدد عدد الطالب في الملعب أو داخل منطقة معينة من
نظرا لمساحة الملعب في كل مدرسة.
الملعب .قد يبدو هذا مختلفًا في كل مدرسة ً
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سيناريو التقويم األكاديمي

مع وجود الكثير من األشياء المجهولة في المستقبل في العام الدراسي  ،2021-2020تريد مدارس نورث
كانساس سيتي التأكد من استعداد المجتمع بأكمله ألي تغييرات في تقويم الطالب قد تكون مطلوبة للتنفيذ
حسب توجيهات وزارة الصحة .توضح السيناريوهات أدناه ا لنسبة التقريبية للطالب داخل كل مدرسة الذين
سيحضرون وج ًها لوجه كل يوم من أيام األسبوع .وسيسمح تقليل عدد الطالب الحاضرين في المدرسة كل
يوم بحدوث مزيد من التباعد الجسدي بين الطالب والموظفين ،وبالتالي تقليل المخاطر .كما سيتم وضع
الطالب في مجموعات بنا ًء على الحرف األول من اسم العائلة .وستعمل المدارس على ضمان حضور
الطالب في عائلة لها أسماء أخيرة مختلفة إلى المدرسة في نفس الجدول الزمني .وهذا سيسمح لألسر
بالتخطيط وفقًا لذلك َّ
ألن جميع أطفالهم سيحضرون المدرسة في نفس األيام .ويجب إيالء اعتبارات إضافية
لالحتياجات التعليمية المختلفة لجميع الطالب.

مدارس نورث كانساس سيتي
سيناريوهات 2021-2020

ترحب مدارس نورث كانساس سيتي بطالبنا في العام الدراسي  .2021-2020في حالة تلقي المدارس
تعليمات من وزارة الصحة بتقليل الطاقة االستيعابية من أجل السماح بزيادة التباعد الجسدي ،فإن مدارس
نورث كانساس سيتي قد وضعت العديد من السيناريوهات .الغرض من نشر هذه السيناريوهات اآلن هو
السماح للتخطيط المتقدم الذي يجب أن يحدث لعائالتنا.

السيناريو األول :األسبوع العادي .خمسة أيام من التعلم الشخصي المباشر

1
اإلثنين
التعليم الشخصي المباشر لجميع الطالب
الثالثاء
التعليم الشخصي المباشر لجميع الطالب
األربعاء
التعليم الشخصي المباشر لجميع الطالب
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الخميس
التعليم الشخصي المباشر لجميع الطالب
الجمعة
التعليم الشخصي المباشر لجميع الطالب

2
اإلثنين
المجموعة أ :تعليم شخصي مباشر
المجموعة ب :تعليم إلكتروني
الثالثاء
المجموعة أ :تعليم شخصي مباشر
المجموعة ب :تعليم إلكتروني
األربعاء
تعلم إلكتروني لجميع الطالب
الخميس
المجموعة أ :تعليم شخصي مباشر
المجموعة ب :تعليم إلكتروني
الجمعة
المجموعة أ :تعليم شخصي مباشر
المجموعة ب :تعليم إلكتروني

3
اإلثنين
المجموعة أ :تعليم شخصي مباشر
المجموعات ب ،ج ،د :تعلم إلكتروني
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الثالثاء
المجموعة ب :تعليم شخصي مباشر
المجموعات أ ،ج ،د :تعلم إلكتروني
األربعاء
المجموعة ج :تعليم شخصي مباشر
المجموعات أ ،ب ،د :تعلم إلكتروني
الخميس
المجموعة د :تعليم شخصي مباشر
المجموعات أ ،ب ،ج :تعلم إلكتروني
الجمعة
تعليم إلكتروني لجميع الطالب

4
اإلثنين
تعليم إلكتروني لجميع الطالب
الثالثاء
تعليم إلكتروني لجميع الطالب
األربعاء
تعليم إلكتروني لجميع الطالب
الخميس
تعليم إلكتروني لجميع الطالب
الجمعة
تعليم إلكتروني لجميع الطالب
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في هذا الوقت ،نخطط لبدء الدراسة باستخدام السيناريو األول .إذا تم اتخاذ قرار باالنتقال إلى السيناريوهات
الثاني والرابع ،فسوف تقوم مدارس نورث كانساس سيتي بتنفيذ خطتنا للتعلم عن بُعد .تفاصيل هذه الخطة
سيتم إرسالها إلى العائالت ونشرها على موقعنا على:
https://www.nkcschools.org/coronavirus
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إجراءات اإلفطار والغداء

كيف سيتم حماية طفلي أثناء أوقات الوجبات؟
يتم تدريب جميع موظفي األغذية والتغذية بشكل كامل على سالمة األغذية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن جميع
مديري األغذية والتغذية يحملون بطاقات مدير خدمة سالمة الطعام .وتقوم وزارة الصحة بشكل روتيني
بمراجعة مطابخ المدارس وتكافئ مباني المناطق التعليمية بأعلى التصنيفات فيما يتعلق بالنظافة .وباستخدام
إرشادات الصحة العامة ،ستقوم مدارس نورث كانساس سيتي بتقسيم عمليات خدمة الوجبات على مراحل
في هذه الفترة.

المرحلة األولى
بنا ًء على توجيهات مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها واتحاد مجالس المدارس في ميسوري
( ،)MSBAيتناول معظم الطالب اإلفطار والغداء في الفصل الدراسي .هذا يسمح لنا بالحد من التجمعات
الكبيرة في المواقف التي يصعب فيها التباعد الجسدي وارتداء القناع .وتشمل تدابير السالمة اإلضافية ما
يلي:
•
•

•
•
•
•
•
•

سيتم تعقيم المكاتب على فترات استخدام الطالب لها.
سيقوم الطالب بغسل أو تعقيم أيديهم قبل تناول الطعام (لتقليل إمكانية انتقال الفيروس بعد لمس
أسطح مالمسة الطعام مثل المالقط ،واألدوات ،والمقابض ،وما إلى ذلك) .الخدمة الذاتية غير
مسموح بها خالل هذا الوقت.
سيتم تقديم وجبة لجميع الطالب في الفصل الدراسي.
سيتم تغليف وجبات اإلفطار والغداء أو تعبئتها بشكل فردي .الطلب ال ُمسبق ليس ضروريًا.
سيكون هناك خيار واحد لإلفطار والغداء خالل المرحلة األولى .ال تتوفر الوجبات الخفيفة في هذه
المرحلة.
سيتم توفير بدائل لوجبات الطعام وأماكن الجلوس للطالب الذين يعانون من حساسية تجاه بعض
األطعمة ،بنا ًء على النماذج الطبية الموجودة في الملف.
يمكن إرسال الوجبات من المنزل .ومع ذلك ،قد يتم منع بعض المكونات لتقليل المخاطر على
الطالب الذين يعانون من حساسية شديدة من بعض األطعمة .وسوف يُخطرك معلم الطالب بذلك.
باإلضافة إلى إجراءات التعقيم العادية ،سيتم تطهير المطبخ في بداية ونهاية جميع نوبات تحضير
الطعام.

المرحلة الثانية
بنا ًء على توجيهات مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها واتحاد مجالس المدارس في ميسوري
( ،)MSBAسيتم تعبئة جميع األطعمة المقدمة للطالب ُمسبقًا.
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•
•

•

•
•
•
•

سيقوم الطالب بغسل أو تعقيم أيديهم قبل دخول منطقة تقديم الوجبات (لتقليل احتمال انتقال الفيروس
إلى اآلخرين من خالل أسطح التالمس مثل المالقط ،واألدوات ،والمقابض ،وما إلى ذلك).
سيختار الطالب بين مكونات الوجبة الجاهزة أو المغلفة بشكل فردي .وسيكون هناك خيارات
مح دودة لألطباق الرئيسية واألطباق الجانبية والحليب في هذا الوقت .كما سيكون هناك وجبات
خفيفة إضافية متاحة للشراء.
سيقوم الطالب بالمسح الضوئي لبطاقة الهوية الخاصة بهم في آلة تسجيل النقود ،باستخدام ماسح
ضوئي للشارة .وفي إطار الجهود المبذولة للحد من التالمس ،ال يستطيع الصرافون أخذ النقد أو
الفواتير في آلة التسجيل :انظر الصفحة  11للحصول على معلومات حول المدفوعات.
سيقوم الطالب بغسل أو تعقيم أيديهم قبل تناول الطعام (لتقليل إمكانية انتقال الفيروس بعد لمس
أسطح مالمسة الطعام مثل المالقط ،واألدوات ،والمقابض ،وما إلى ذلك).
سيتم توفير بدائل لوجبات الطعام وأماكن الجلوس للطالب الذين يعانون من حساسية تجاه بعض
األطعمة ،بنا ًء على النماذج الطبية الموجودة في الملف.
سيتم تعقيم طاوالت الكافتيريا بين فترات استخدام كل طالب.
باإلضافة إلى إجراءات التعقيم العادية ،سيتم تطهير المطبخ ومنطقة تقديم الوجبات في بداية ونهاية
إعداد الطعام وتقديم الوجبات.

كيف سيتم تحصيل رسوم وجبات الطالب؟
سيتم فرض رسوم على الطالب مقابل وجباتهم بنا ًء على حالة الدفع المجانية أو المخفضة أو الكاملة،
باستخدام نفس العملية كما في السنوات الدراسية السابقة .ويجب تقديم طلب وجبات مجانية أو مخفضة السعر
كل عام بعد  1يوليو .يمكنك التقديم هنا .https://bit.ly /3dou1Eh :إذا انخفض دخلك أو ارتفع عدد
األشخاص الذين يعيشون في أسرتك ،يرجى التفكير في تقديم الطلب.
يجب دفع الوجبات ُمسبقًا .يمكن القيام بذلك عبر اإلنترنت من خالل  My Payments Plusهنا:
 ،https://bit.ly /3efgZeZأو عن طريق إرسال النقود أو التحقق مع طالبك إما لتسليمها إلى معلمهم أو
ليتم وضعها في صندوق الدفع (الجديد) على حائط المطبخ.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الوجبات المدرسية على صفحة الويب الخاصة بالطعام والتغذية
في المنطقة:
https://bit.ly /3eEWi9G
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السالمة الصحية االجتماعية والعاطفية

كيف سيتم التعامل مع الصحة االجتماعية  /العاطفية لطفلي عند استئناف التعليم داخل الفصل الدراسي؟
يعمل موظفو الدعم (المستشارون وأخصائيو موارد المجتمع المدرسي) على القيام بما يلي:
•
•
•
•

خلق التنمية المهنية إلعداد الموظفين فيما يتعلق بردود الفعل الطفولية التقليدية تجاه الضغط
والصدمة.
التعاون مع المعلمين في األنشطة الصفية لمعالجة الصحة النفسية للطالب عند العودة إلى المدرسة.
التعاون مع الجمعيات والوكاالت المجتمعية بشأن أفضل الممارسات.
تقديم دروس في الفصل الدراسي حول توقعات المدرسة وهيكلها حول ممارسات السالمة الصحية
والتباعد الجسدي لمساعدة الطالب على إعادة التكيُّف مع جدول المدرسة الكامل.

ما هي أنواع معدات الحماية الشخصية التي ستكون متاحة في المدرسة؟
•
•
•
•
•
•

سيتم تزويد جميع الموظفين والطالب بقناع أو غطاء وجه فعَّال من القماش بحجم مناسب .وسيُطلب
من الموظفين وال طالب ارتداء القناع خالل األوقات المناسبة طوال اليوم الدراسي.
سيتم توفير معدات الحماية الشخصية (القفازات واألقنعة واألردية) لموظفي الغرف الصحية
والموظفين الذين يعملون على مقربة شديدة من الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
سيتم توفير دروع الوجه للممرضات الستخدامها عند تطبيق اإلجراءات على الطالب.
تتوفر أجهزة قياس درجة الحرارة بدون لمس لالستخدام المدرسي (أجهزة قياس درجة الحرارة
الرقمية في كل مبنى مع أجهزة قياس درجة الحرارة اإلضافية المطلوبة).
يتم توفير المعقمات  /المطهرات وصابون اليد والمناديل في جميع المباني.
تتوفر أقنعة جراحية من أجل:
موظفو الغرفة الصحية
أي موظف يعمل مع طفل ضعيف من الناحية الطبية
أي شخص يعاني من أعراض

ماذا يحدث إذا كان اختبار الطالب أو الموظف إيجابيًا والتأكد من إصابته بفيروس كوفيد 19-أو كان على
اتصال وثيق مع شخص ُمصاب بالفيروس؟
كما تتوقعون ،سيشكل الخريف والشتاء بعض التحديات حيث قد تكون أعراض فيروس كوفيد 19-مشابهة
ألعراض البرد واإلنفلونزا األخرى .لذلك ،ستحدد ممرضة المدرسة ما إذا كانت األعراض تستوفي معايير
القلق من اإلصابة بفيروس كوفيد .19-وفي حالة أن ممرضة المدرسة تحدد أن األعراض قد تكون مرتبطة
بفيروس كوفيد:19-
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•
•
•
•
•

•

•

سيتم فصل الطالب أو الموظفين عن الطالب اآلخرين.
سيتم االتصال بأولياء األمور على الفور ألخذ الطفل من المدرسة.
وسيتم أيضًا فحص األشقاء أو غيرهم ممن يعيشون في نفس المنزل مع الطفل أو الموظف الذين
يذهبون إلى مدارس نورث كانساس سيتي.
سيتم توفير معلومات حول مواقع االختبار للعائلة.
سوف نتواصل مع األفراد والعائالت ونطلب منهم عدم العودة إلى جميع المباني حتى مرور 72
ساعة دون حدوث ُحمى ،ومرور  10أيام منذ ظهور األعراض ألول مرة حتى أخذ اإلذن بالخروج
من الطبيب .وسيتواصل الموظفون مع العائالت لضمان االلتزام بهذه التعليمات.
سيتم تحديد جميع الموظفين والطالب الذين هم على اتصال وثيق مع الفرد المصاب (قضاء أكثر
من  10دقائق داخل دائرة نصف قطرها  6أقدام) .وسيُطلب من جهات االتصال الوثيقة عدم العودة
إلى المدرسة لمدة  14يو ًما .إذا لم يظهر لدى الفرد (األفراد) في ذلك الوقت أي عالمات أو أعراض
خاصة بفيروس كوفيد ،19-يمكنهم العودة إلى المدرسة مرة أخرى.
سيُطلب من الموظفين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد 19-عدم العودة َّإال بعد مرور  72ساعة
دون حدوث ُحمى ومرور  10أيام منذ ظهور األعراض ألول مرة حتى أخذ اإلذن بالخروج من
الطبيب.
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الزوار
َّ
طفلي يأخذ بعض األدوية وأنا مطالب بإعطائه للممرضة .كيف أحضر األدوية إلى المدرسة؟
يرجى االستمرار في فعل ما كنت تفعله في الماضي واستكمال الوثائق الالزمة من قِّبل طبيبك .عندما يكون
لديك الدواء واستمارة الموافقة ،يرجى ترتيب موعد للقاء ممرضة المدرسة .ويرجى ارتداء قناع وجه عندما
تلتقي مع موظفي المدرسة .وسوف يقابلك شخص ما خارج المبنى للحصول على الدواء والنموذج إذا لزم
األمر.

كيف أخذ طفلي من المدرسة في وقت مبكر؟ اتصلت ممرضة المدرسة وطفلي مريض ويحتاج إلى العودة
إلى المنزل.
يرجى االتصال عند وصولك إلى المدرسة وإبالغ المكتب أنك بحاجة إلى تسجيل خروج طفلك في وقت
مبكر .وإذا لزم األمر ،سيرافق الموظف طفلك إلى سيارتك ويطلب منك تسجيل خروجه/خروجها اليوم.

لقد بدأ اليوم الدراسي بالفعل وتأخر طفلي .هل يجب أن أصطحبه  /أصطحبها إلى المكتب؟
نعم ،من المقبول اصطحاب طفلك إلى المكتب وتسجيل دخوله  /دخولها .نطلب منك ارتداء قناع عند الدخول
إلى المبنى والحفاظ على بروتوكوالت التباعد الجسدي .ومع ذلك ،إذا كنت ال تشعر بالراحة عند دخول
طفلك إلى المبنى ،يرجى االتصال بالمكتب وسيأتي أحد الموظفين إلى سيارتك وسيحضر طفلك إلى المكتب.

هل يمكنني معاينة الفصل الدراسي لطفلي؟
في ظل أننا نعمل على الحد من عدد البالغين في المدرسة خالل هذه الجائحة ،سنطلب من أولياء األمور /
األوصياء عدم معاينة الفصول الدراسية في هذا الوقت .ونحن نتطلع إلى العودة إلى بروتوكوالت المعاينة
والرصد السابقة في المستقبل القريب.

هل يمكنني حضور حفالت المدرسة أو تناول الغداء مع طفلي؟
الحد من عدد البالغين في المبنى  /الفصول الدراسية ،سنتوقف مؤقتًا عن السماح
مع األسف ،فمن أجل ِّ
نظرا ألن الوجبات سيتم تقديمها في
ألولياء األمور المتطوعين في حفالت المدرسة .باإلضافة إلى ذلكً ،
الفصول الدراسية ذات المساحة المحدودة ،فإننا أيضًا سنمنع تناول أولياء األمور الغداء مع أطفالهم مؤقتًا
خالل اليوم الدراسي .ونحن نتطلع إلى العودة إلى إجراءاتنا الطبيعية بمجرد أن تنتهي هذه الجائحة.
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لدي اجتماع برنامج التعليم الفردي 504 /ألولياء األمور ،هل يمكنني الذهاب إلى المبنى للحضور؟
في السيناريو األول (خمسة أيام من التعلم الشخصي المباشر) ،ست ُعقد اجتماعات برامج التعليم الفردي في
المبنى المدرسي ما لم يطلب أولياء األمور طريقة أخرى (عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت) .يمكن ألعضاء
فريق برنامج التعليم الفردي ( )IEPالذين يتنقلون بين المباني المشاركة عبر اإلنترنت في حالة موافقة
الوالدين .في السيناريو الثاني (يومين من التعلم الشخصي المباشر) أو السيناريو الثالث (يوم واحد من التعلم
الشخصي المباشر) أو السيناريو الرابع (التعليم اإللكتروني طوال األيام) ،ست ُعقد اجتماعات برنامج التعليم
الفردي عبر اإلنترنت ما لم يكن أولياء األمور غير قادرين على المشاركة عبر اإلنترنت بسبب عدم توفر
الخدمات التكنولوجية .في هذه الحاالت ،سيتم اتباع بروتو كوالت الفحص الخاصة بالمنطقة التعليمية وتدابير
التباعد الجسدي .وفي السيناريوهات الثاني أو الثالث أو الرابع ،يُفضَّل إجراء اجتماعات عبر اإلنترنت كلما
أمكن ذلك.

هل سنظل قادرين على عقد اجتماعات رابطة اآلباء والمعلمين الشهرية؟
نعم ،ولكننا نشجع على عقد االجتماع ات عبر اإلنترنت في الوقت الحالي .وإذا تم عقد اجتماع شخصي في
مبنى المدرسة ،فنحن نطلب أن تقلل رابطة اآلباء والمعلمين من عدد تجمعات البالغين وتطلب ارتداء أقنعة
الوجه واتباع إرشادات التباعد الجسدي.
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بروتوكوالت التنظيف والتعقيم

ما هي البروتوكوالت التي ست ُطبق في كل مبنى لتطهير الفصول الدراسية وأسطح التالمس بشكل صحيح؟
•
•

•

•
•

سيقوم مدراء المرافق بتدريب الموظفين على كيفية تطهير المكاتب والكراسي وأسطح التالمس
بشكل عام.
سيتم تنفيذ إجراءات تنظيف نقاط االتصال المتكررة الخاصة بطواقم التنظيف لتطهير المناطق
المهمة يوميًا .وسيتم تتبع كميات المخزون وتوثيقها بانتظام لتزويد المدارس بشكل صحيح .وقد يلزم
تنفيذ التغييرات بنا ًء على المستلزمات.
سيطلب الموظفون استخدام معقم اليدين عند دخول الطالب إلى كل فصل دراسي ،قبل وبعد الغداء
وفي الحمام .وسيطلب معلمو المدارس الثانوية والمدارس اإلعدادية من الطالب تطهير أيديهم عند
دخولهم إلى الفصل الدراسي ،قبل الغداء وبعد الغداء .وسيأتي معلمو المدارس االبتدائية في الوقت
المناسب لجعل الطالب يغسلون أيديهم بشكل دوري طوال اليوم ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال
الحصر ،بداية اليوم ،قبل وبعد الغداء وبعد فترة االستراحة.
سيقوم المعلمون بتطهير المكاتب والكراسي بين مجموعات الطالب مع وقت انتظار مدته  4دقائق
بعد وضع المطهر.
سيكون المعلمون مسؤولين عن إعادة تعبئة المطهر .وسيتأكد موظفو الحراسة من وصول الموظفين
إلى المطهر ال ُم َّ
خزن داخل المباني.

للحد من التعرض المحتمل للطالب /
ما هي اإلجراءات اإلضافية التي يُتوقع من الموظفين تنفيذها
ِّ
الموظفين اآلخرين (في الفصول الدراسية الفردية خالل اليوم)؟
سيراجع المعلمون إجراءات روتينية جديدة ،وسيتم تدريس اإلجراءات الجديدة وممارستها في جميع الفصول
ال دراسية لبروتوكوالت الوصول والمغادرة والغداء .يجب على المعلمين تنفيذ اإلجراءات التالية في الفصول
الدراسية وأماكن العمل على أساس يومي:
•

•
•
•
•

يجب على جميع الموظفين العمل على إبقاء مكاتبهم وأماكن عملهم نظيفة قدر اإلمكان عن طريق
تنظيف وتطهير اماكن العمل واألسطح التي يستخدمونها ونقاط االتصال األخرى .ويجب على
الموظفين أيضًا تجنب استخدام أماكن عمل ومستلزمات وأدوات ومعدات أشخاص آخرين .باإلضافة
إلى ذلك  ،كلما استخدم الموظف معدات مكتبية قياسية (مثل الطابعة أو جهاز الفاكس) ،يجب مسحها
قبل االستخدام التالي وبعده .كما سيتم تزويد الموظفين بمطهر ومناشف.
وضع حد على استخدام اللوازم المجتمعية.
استخدام األجهزة التقنية إلرسال الواجبات ً
بدال من الورق ،إن أمكن ذلك.
استخدام الوسائل اإللكترونية قدر اإلمكان.
تقييد تالمس  /تفاعل العديد من الطالب مع نفس المواد.
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• تطبيق التباعد الجسدي بين الطالب داخل الفصل الدراسي قدر اإلمكان.
• دعم التباعد الجسدي بين الفصول الدراسية.
• تأكد من أن الطالب يجلسون في نفس االتجاه قدر اإلمكان.

للحد من التعرض المحتمل للطالب /
ما هي اإلجراءات اإلضافية التي يُتوقع من الموظفين تنفيذها
ِّ
الموظفين اآلخرين (في الفصول الدراسية الفردية خالل اليوم)؟ يتبع.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

يجب على الموظفين غسل اليدين بانتظام لمدة  20ثانية على األقل طوال اليوم بالماء الدافئ
والصابون.
يجب وضع المرفق حول الفم عند السعال والعطس.
تجنب لمس العين واألنف والفم.
تجنب استخدام المناطق المشتركة.
سيكون الموظفون مسؤولين عن الحصول على طعامهم ومشروباتهم .وفي حالة إحضارها من
المنزل ،يُفضَّل أن تبقى في حقيبة معزولة .من المستحسن أن يتم أخذ جميع األواني الشخصية في
المنزل كل ليلة للتنظيف والتطهير المناسبين.
عقد أي اجتماعات أو تجمعات وفقًا للقيود الموصي بها للتجمعات العامة فيما يتعلق بعدد المشاركين.
ويتم تشجيع االجتماعات عبر اإلنترنت ،إذا أمكن ذلك.
يُطلب من الموظفين الذين يشعرون بالمرض البقاء في المنزل.
يجب على الموظفين الذين يعانون من أعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة طلب العناية الطبية
على الفور واتباع إرشادات ُمقدِّم الرعاية الصحية.
يجب على الموظفين الذين تم تشخيصهم أو علموا أنهم تعرضوا بشكل مباشر لفيروس كوفيد19-
إخطار مشرفهم المباشر.

كيف سيتم الحفاظ على أماكن العمل والفصول الدراسية بعد المدرسة؟
لدعم عمل موظفي الحراسة لدينا وجهودهم لتطهير المباني لتقليل المخاطر على الطالب والموظفين ،يجب
تطبيق اإلرشادات التالية لدخول المدرسة بعد اليوم الدراسي وخالل عطالت نهاية األسبوع.
• نطلب من الموظفين الذين ليس لديهم أي مسؤوليات تعاقدية بعد المدرسة (مدرب ،راعي ،دروس
خصوصية ،وما إلى ذلك) مغادرة الفصول الدراسية في وقت مناسب كل يوم .قبل مغادرة
الموظفين ،يجب عليهم تنظيف منطقة مكتبهم من األوراق ،وتنظيف ألواح الكتابة ،والمقاعد
وتنظيف األرضية .وسيتيح ذلك لموظفي الحراسة الوقت لتطهير المنطقة بشكل صحيح.
• يجب َّأال يعود الموظفون إلى المبنى المدرسي حتى اليوم التالي ،إذا أمكن ذلك.
• يجب على الموظفين االتصال بمدير المبنى إذا كانت هناك حاجة إلى الوصول إلى المدرسة بعد
ساعات الدراسة أو في عطالت نهاية األسبوع.
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• سيقوم موظفو الحراسة بتطهير جميع األسطح والمناطق التي يتم لمسها بشكل متكرر والتي يتم
استخدامها في األحداث واالجتماعات بعد المدرسة.

ما هي االحتياطات العامة للتنظيف بعد مرض الطالب  /المعلم؟
سيتم إغالق المنطقة ولن تكون متاحة حتى يتم تنظيفها وتطهيرها .وسيستخدم موظفو الحراسة ماكينات
إلكتروستاتيكية إلجراء تنظيف وتطهير عميق للمكان من فيروس كوفيد 19-أو من الجراثيم.

هل سيتم تطهير المعدات شائعة االستخدام والمناطق العامة الكبيرة مثل غرف خلع المالبس والصاالت
الرياضية؟
سيتم تطهير غرف الخزائن ،وتنظيف األسطح التي يتم لمسها بشكل شائع في غرف الخزائن طوال اليوم.
وسيتم تجنب األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في المساحات الكبيرة (صاالت األلعاب الرياضية وغرف
الفنون الجميلة ،وما إلى ذلك) من قِّبل الطالب ،إذا أمكن ذلك .كما سيتم تطهير هذه األسطح والمعدات و /
أو األشياء قبل وبعد االستخدام عندما ال يكون التجنب ممكنًا.

ما هو البروتوكول الخاص بتنظيف المالعب؟
سيتم تنظيف وتطهير المناطق الخارجية حسب الحاجة:
•
•
•
•

تتطلب األماكن الخارجية ،مثل مالعب المدارس والحدائق العامة ،التنظيف الروتيني بشكل عام،
ولكنها ال تتطلب التطهير.
لم يثبت أن تنظيف المالعب الخارجية بالمطهر يقلل من خطر اإلصابة بفيروس كوفيد 19-لعامة
الناس.
يجب تنظيف األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر المصنوعة من البالستيك أو المعدن ،مثل
المقابض والدرابزين بشكل روتيني .سيتم توفير مادة " " Suproxلكل مدير مبنى  /مرفق.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfectingbuilding-facility.html

}{Translation from English into Arabic

وسائل النقل

ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها لتقليل المخاطر على أطفالي في الحافلة؟
طوال فترة الجائحة ،سوف يرتدي السائقون والمساعدين أقنعة للوجه وقفازات .وسيُطلب من الطالب أيضًا
ارتداء أقنعة الوجه .كما سيتم تنظيف وتعقيم الحافالت على فترات منتظمة ،وتطهير األسطح التي يتم لمسها
بشكل متكرر في الحافلة مثل الدرابزين والمقاعد بعد كل مسار.
للحد من التالمس بين الطالب ،سيدخل الطالب في الحافلة ويجلسون في المقاعد من الخلف إلى األمام .وفي
المدرسة أو في محطات التوقف ،سيخرج الطالب من األمام إلى الخلف .وستجلس العائالت م ًعا.
سيُذكِّر السائقون والمساعدون الطالب بممارسات الركوب اآلمنة .وستتواجد الالفتات أيضًا في الحافلة
لتذكير الطالب بالممارسات اآلمنة الخاصة بالجائحة.

ما الذي يمكنني فعله للمساعدة في تقليل المخاطر التي يتعرض لها أطفالي في الحافلة؟
يجب على جميع الطالب غسل أيديهم قبل الوصول إلى محطة الحافالت في الصباح وبعد الظهر .يرجى
التأكد من أن طفلك يرتدي قناع الوجه وتذكير طفلك بعدم التالمس مع الطالب اآلخرين وال مشاركة األلعاب
أو العناصر الشائعة مثل الهواتف المحمولة .سيجلس طالب واحد في مقعد واحد إذا أمكن ذلك ،ولكن لن
يجلس أكثر من طالبين في المقعد الواحد ،عند الحاجة.

كيف سيضع طاقم النقل بروتوكوالت التطهير؟
سيتم تدريب جميع الموظفين على بروتوكوالت التعقيم والتطهير .وسيتم تطهير المرافق عدة مرات على
مدار اليوم .وهذا يشمل الحافالت ،باإلضافة إلى مرافق  Coو .Staleyانقر هنا لمشاهدة فيديو إلجراءات
التعقيم .سيكون السائقون والمساعدون مسؤولين عن الحافالت وسيكون موظفو المكاتب مسؤولين عن
المباني.
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