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 العام من المشرفمقدمة  .1

 

 :مدرسة سانت ماري للصمحضرة أصحاب الشأن في 

  

لعودة محتملة    في معرض التحضير صحة وسالمة طالبنا وعائالتنا وموظفينا لها أهمية قصوى بالنسبة لنا.    إن  

من ا  عادة  إلخطة  ال  أعددنا هذه ،  الخريف  فصل   في   التعليم الحضوري نظام    إلى فتح أبواب المدرسة، حرصاً 

والية نيويورك،  في  التعليم في والية نيويورك، ووزارة الصحة    وزارة   الصادرة عن على االلتزام بالتوجيهات  

 . (CDCاألمراض )  مكافحةومركز 

 

ق الذي أجرتهتحليل  بعد الو   للتعليمات تفاصيل هذه الخطة بعد مراجعة دقيقة    وضع  تم   بفتح    اللجنة المعنية   المعم 

عالجين. هذه الخطة هي  ، والتي تتألف من إداريين ومعلمين ومساعدي المعلمين والممرضات والمالمدرسة

  ، بعد االستفادة من مع بدء العام الدراسي  تعديلها التوجيهات، أو    آخرلتتوافق مع    تغييرهايمكن  وثيقة مرنة،  

هنا. يجب على األفراد الذين لديهم    المستعرضة اإلجراءات والبروتوكوالت الجديدة    في مجال تطبيق تجاربنا  

أو   هذه    هواجس أسئلة  االتصال  بشأن   Pupil Personnelمدير    ،Richard Szafranek بالسيد  الخطة 

Services (PPS  7200-834 (716)  الرقم  فر علىاوالمتو  في المدرسة، سالمة ال  شؤون   تعيينه كمنسق  ، الذي تم 

Ext. 169  اإللكتروني البريد  عبر  ال.   .richards@smsdk12.org أو  األفراد  إبالغ على  إلى    مضطرين 

، االتصال بممرضات المدرسة  هذا المرض   ، أو الذين يعانون من أعراض 19-حالة كوفيد   المدرسة بتشخيص 

  infirmary@smsdk12.org.عبر البريد اإللكتروني أو  7200Ext. 129-834( 716) الرقم  على

  

، أود أن أشكرك أنت وأطفالك على المرونة والصبر خالل هذه  ا إذا كنا سويًا أو نتعلم عن بعد بغض النظر عم

ن فعله  المسبوقة. أود أيًضا أن أشكر مدرسينا وموظفينا على كل ما يواصلو  التي لم يسبق لها مثيلاألوقات  

 . نهج "الطفل أوالً" لتعليم الصم  باعتماد ، معًا سنواجه هذه الفترة العصيبةشك في أننا  ال لطالبنا وعائالتهم. 

 مع خالص االحترام 

 

 

Timothy M. Kelly 

Superintendent 

mailto:infirmary@smsdk12.org
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   أمام التعليم الحضورية  المدرس أبوابإعادة فتح 

 .االتصاالتأ. 

الحقة    أوالً. تعديالت  وأي  الخطة  هذه  على    بهاستكون  كوفيدمتاحة   :ة لمدرسل  اإللكتروني  موقعالعلى   19-صفحة 

https://www.smsdk12.org/domain/130 

 ً / األوصياء.    الطلبة للموظفين والطالب وأولياء  أيًضا موارد قيمة   19- كوفيد  صفحة الويب الخاصة بـ  ضم  . باإلضافة إلى هذه الخطة، ست ثانيا

 :عبر 19- كوفيد سيتم أيًضا توفير الموارد المتعلقة بـ 

 العائدة للمدرسة  التواصل االجتماعي مواقع حسابات (1

 / وثائق ورقية   رسائل (2

  زوم   برنامجعبر  مفتوحة اجتماعات  (3

 فيديو / مكالمات هاتفيةال عبر تقنية مكالمات  (4

 .ومجلس األمناء العام اجتماعات اإلدارة والمشرف  (5

 القصيرة الرسائل النصية (6

 ً االلتزام بنظافة اليدين  . ستقوم المدرسة بوضع الفتات في جميع أنحاء المدرسة وإصدار إعالنات لتذكير الموظفين والطالب والزوار ب ثالثا

استخدام    وحسن   ؛الحفاظ على التباعد االجتماعي  استحالةالوجه عند    أقنعة دام  ، بما في ذلك استخقواعد التباعد االجتماعيو؛  بالشكل المناسب

- كوفيد لفحص  يجابية  اإلنتيجة  ال يفية اإلبالغ عن  ؛ وكوالتطهيربروتوكوالت التنظيف  و؛  ، والتخلص منهامعدات الحماية الشخصية  وتنظيف

 .19-كوفيد أعراضبروز أو  19

 ً في ذلك  ، بما شكل سالم وسليمالجديدة ب  19- كوفيد للموظفين والطالب حول كيفية اتباع بروتوكوالت دورات تدريب. ستوفر المدرسة  رابعا

 .، نظافة اليدين وارتداء غطاء الوجه المناسب والتباعد االجتماعي والنظافة التنفسيةعلى سبيل المثال ال الحصر

وية الذين هم على  االبتدائية / المتوسطة / الثان   الصفوف   مدراء، باإلضافة إلى  موظفينبال  اً دمزو    الطلبة ولياء  أل  اً المدرسة مركز  تضم  خامسا.  

مختلف فئات  ومقدمي الرعاية. لطالما استخدمت المدرسة خدمات المترجم الفوري والمترجم للتواصل مع    الطلبة أولياء  ب اتصال مستمر  

 .والموظفين عليهم / األوصياء أولوياء الطلبة للتواصل مع  باستمرار الموارد كافة  ستُستخَدم. جمهورها
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ً سادس للتأكيد  في نهاية الخطة(    الواردة) قبل استكمال اإلفادة  هذه الخطة،    استعراض/ األوصياء    الطلبةعلى جميع الموظفين وأولياء  .  ا

 واالّطالع عليها.   على استالمها

 الصحة والسالمة في المدرسة ب. 

المدرسة إعادة    أوالً. مدرسة    :فتح  وموظفينا    SMSDتضع  طالبنا  وسالمة  أولوياتها.صحة  طليعة  الخطة    وتهدف   في  التقي د  هذه  إلى 

 والية نيويورك للمدارس. في وزارة الصحة ووالية نيويورك،  في  وزارة التعليم بالتوجيهات التي وضعتها 

من المعلمين والمستشارين والممرضات    مؤل فةفتح  الجنة إعادة  لأيًضا    المدرسة  ، أنشأتوتطبيقها  التوجيهات  استعراضافة إلى  ( باإلض1

وتشاورت مع مجلس    الطلبةأولياء    آراء المدرسة    استطلعت هذه الخطة. كما    استكمال بنودومساعدي المعلمين واإلداريين للمساعدة في  

، وأنماط حركة المرور  كامل مساحة المدرسة بالمتر المربعل  المدرسة بتحلي في  التربوية  قام فريق القيادة  ففتح. الإعادة    خطط   األمناء بشأن 

ً ، وكيفية استخدام المساحات  الطالب والموظفين.  كافةل الموضوعة جداول الفي  بالتفصيل باحثا

 في المستقبل.  ااالستحصال عليهمع البائعين لضمان  ووط دت العالقة( طلبت المدرسة لوازم معدات الوقاية الشخصية  2

نها ، وسائل النقل اآلمنةمدى توافر  بار ( أخذت المدرسة بعين االعت 3  في معظم الحاالت.   الطالب التي يسكن فيها منطقة الالمفترض أن تؤم 

 Buffalo, New York  المتاح االط الع عليها فوراً من خالل،  المستشفيات المحلية  القدرة االستيعابية لدىسة أيًضا  المدر   ترصد(  4

COVID-19 Capacity Predictor 

ت،  الفتحلجنة إعادة    الحظات الواردة من ، باإلضافة إلى المأعاله( بعد المراجعة الدقيقة والنظر في العوامل المذكورة  5   بإمكانية  المدرسة  أقر 

في والية  وزارة الصحة نيويورك و والية  في التعليم    وزارة الصادرة عن  يهات لتوجبا  لتزامجميع الموظفين والطالب، واال  فتح أبوابها أمام

 .نيويورك

 ً   الممارسات السليمة للنظافة التنفسية،و  ينستوزع المدرسة اإلرشادات المتعلقة بنظافة اليد  : ةالتنفسي  النظافة  وممارساتين  اليد  نظافة   .ثانيا

  آخرهذه التعليمات    تتضم نعلى موقع المدرسة.    19-كوفيد وعالمة تبويب موارد    والمنشورات المطبوعةمن خالل اإلعالنات والالفتات  

 . ت النظافة التنفسيةاممارسنظافة اليدين والصادرة عن حكومة الوالية والحكومة الفدرالية حول  رشادات اإل

 تشمل نظافة اليدين:  (1
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 ؛الطريقة المفضلة، ثانية( 20لمدة ال تقل عن  وفركهما برغوة الصابونغسل اليدين التقليدي )بالصابون والماء الدافئ أو البارد ، يعتبر أ( 

٪  60الكحول )   نسبة من  ي تحتوي علىذال  اليدين  مطه راستخدام    يبقى الخيار التالي األمثل هو،  ال يتوفر الصابون والماء بسهولة  ب( عندما

 ؛ أكثر(و كحول أ

عج(   ،  األكثر عرضة للمسبالقرب من األسطح  والمشتركة )مثل المداخل والكافيتريا( ،    المساحات  كافةليدين في  ا  مطهراتالمدرسة    ستوز 

 ؛د اإلمكانعن  لمسها  الواجب غير  موزعات الصابون واستخدام 

 ؛متسخة بالماء والصابونال األيدي إلى وجوب غسل  وضوحب  اليدين تشير مطه رد( ستضع المدرسة الفتات بالقرب من 

  أياديهمحية بغسل  التي تحتوي على الكحول ألسباب ص   اليدين  مطه راتللطالب أو الموظفين الذين قد ال يتمكنون من استخدام    سيُتاحهـ(  

 ؛ بالماء والصابون

المدرسة   ستوفر  عند  و(  اللمس  تستوجب  ال  التي  اليدين  تنظيف  والمناشف    اإلمكانلوازم  الصابون  القمامة    وصناديق الورقية  )مثل 

 ؛ والمطهرات(

 : ما يفعلون، واتباع هذه الخطوات الخمس عندبشكل متكرر اليدين( على الطالب والموظفين غسل 2

 ضع الصابون. قبل و  الصنبور  وإغالق رية نظيفة )دافئة أو باردة( ،  جا مياهب  تبليل اليدينأ( 

 . بين األصابع وتحت األظافروفرك أسطح اليدين، و يق فركهما بالصابون. عن طر اليدين غسل ب( 

 ثانية على األقل.  20لمدة  اليدينفرك  ج(  

 جيًدا تحت الماء النظيف الجاري.  اليدينشطف د( 

 بمنشفة نظيفة أو في الهواء.  اليدين تجفيف هـ( 

 ( على الطالب والموظفين غسل اليدين على النحو التالي: 3

 صف؛ وكل   َحَرم المدرسة أ( عند دخول 
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اب أو  أو األلع اللوازم أو األسطح المشتركة )مثل األجهزة اإللكترونية أو اآلالت الموسيقية أو أدوات الكتابة أو  األغراضب( بعد استخدام 

 ؛ المكاتب أو أسطح الطاوالت(

 ؛وبدهاالوجبات الخفيفة والغداء تناول ج( قبل 

 ؛خدام الحمامد( بعد است 

 ؛ ساعدة الطالب في استخدام المرحاضهـ( بعد م

ط و( بعد العطس أو   ؛يدينأو النفخ أو السعال في ال مسح األنف أو التمخ 

 ز( عند القدوم من الخارج. و 

 .كل ما بدت اليدين متسختينح( 

 

 السعال والعطس  احتواء ( 4

عند السعال أو    ورقي  يل، تذكر دائًما أن تغطي فمك وأنفك بمندقماشيالالوجه    ارتداء قناععند التواجد على مقربة من أشخاص دون  أ(  

 منعاً لتطاير الرذاذ. العطس أو بثني كوعك 

 في سلة المهمالت. المستخدم   المنديل الورقي إرم  ب( 

، نظف يديك بمطهر لليدين  لم يتوافر الماء والصابون بسهولةنية على األقل. إذا  ثا  20ج( اغسل يديك على الفور بالماء والصابون لمدة  

 كحول على األقل. من ال٪ 60يحتوي على  

 

 ً ى"التباعد االجتماعي"    . التباعد االجتماعي: ثالثا الحفاظ على مسافة ستة أقدام بينك وبين اآلخرين.    يشير إلى"التباعد الجسدي"  بـأيًضا    المسم 

بقدر  ) التي تستخدمها  النقل  وسائل ، بما في ذلكوضمن َحَرمها  منشآتهاالتباعد االجتماعي في جميع    قواعد  فرض على سة  المدر   ستحرص

 (. سيتم فرض التباعد االجتماعي من خالل اعتماد البروتوكوالت التالية: تكون تابعة لهاما 

دة  البصرية  وسائلبنشر الالفتات وال  المدرسة  تقوم ( س1   المدرسة التباعد االجتماعي في جميع أنحاء  تفرض  و  حديد وجهة السيرلت   المساع 

 عند االقتضاء. 

والمساكن الطالبية،  المدرسة،  )مثل المصاعد والخزائن والحمامات وما إلى ذلك( في    واألماكن الضيقة المساحات المشتركة    درس جرى  (  2

د بإشارات   .تلك األماكنفي   المسموح به عدد اإلفراد   لتحديدأو الفتات  وستُزو 
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تثبيت  . يجوز للموظفين استخدام أي مدخل بعد  عدداً محدوداً من المداخل لطالب  ل  مخصصةً المدرسة    نقاط الدخول إلى  ستقل ص المدرسة (  3

 . Switchboard، عليهم الدخول عبر ورقي  بموجب سجل عند تسجيل حضورهم إلكترونًيا قبل بدء يوم عملهم. حضورهم 

تلك المداخل    وتُخصص لهمباب الرئيس(.  السية والمبنى الرئيسي )باب المصعد/القاعة الرئي و؛  للطالب: تايلور هول  مداخلثالث    عتَمدأ( ستُ 

 لهم.  المخصص موقع اإلفطارمن ضرورة تواجدهم بالقرب و صفوفهم  على أساس 

 . وصولها   فوريصطحب مساعدو المعلمين الطالب إلى حافالتهم ف. صف لهم  جميع الطالب من آخر  إعفاءب( سيتم 

 

التخالط،  مواقع االستقبال والمغادرة  المدرسة  حد دت (  4 قدر اإلمكان إمكانية  ار    أولوياء الطلبةودخول    مقل صةً    َحَرم المدرسة إلى  والزو 

 )انظر بروتوكول "الزوار"(. 

 . Switchboard عبر إلى المدرسة  الدخول  المضطرينأ( على الزوار 

أوالدهم من  إلى اصطحاب    مضطرينال  األهل   سيتصل،  اإلمكان  . عندقدر اإلمكان  لمدرسة ام  رَ حَ   إلى   أولوياء الطلبة سيتم تقييد دخول  ب(  

يقودهم  على أن  ؛  7200-834-716 الرقم   على   Switchboardالمدرسة    بمركز االتصال في   ، وهم في السيارة،دراسييوم    بعد  المدرسة 

 . مباشرة إلى سيارة الوالدينأحد الموظفين 

 باستخدام منصة افتراضية.  وتُنظ م "لقاءات مفتوحة" ألولوياء الطلبة ج( ستعقد مؤتمرات 

خدمات مؤتمرات الفيديو، ، والبريد اإللكتروني، و وكتب االتصال،  ، والرسائلبالفيديو  التخابر  وتقنية ،  المكالمات الهاتفيةد( سيتم استخدام  

للتواصل  ، وما إلى ذلك(  Google Classroom، و SeeSaw، و  Class Dojoعبر اإلنترنت )  التواصلمن منصات    مجموعة متنوعةو

 باستمرار مع أولوياء الطلبة. 

 

 التربية البدنية على النحو التالي:  صفوف ( يتم تعديل 5

عأ(   في الخارج عندما يسمح الطقس    تُقامفضل أن  ، ويُ ياضيةاأللعاب الر  وصاالتالخارجية    المساحات  ما بينالتربية البدنية    صفوف  ستتوز 

 إقامة الصفوف الرياضية مبدئياً في الخارج.  لتيسيرسيتم استخدام المظالت وبذلك. 
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 . قدًما  12 مسافة الفصل بينهم ب ضمان ل  عدداً محدوداً من الطالب التربية البدنية صف من صفوف كل سيضم  ب( 

 على النحو التالي:  دأ التباعد االجتماعيراعي مب ت  أماكنفي  هموجبات  المدرسة طالب   سيتناول( 6

 . داخل صفوفهم وجباتهمالصم   األطفال( وبرنامج SNAPاالحتياجات الخاصة )  اإلنجاز لذوي طالب برنامج سيتناول أ( 

تراعي قاعدة التباعد االجتماعي على    مشتركة لتناول الطعام في ثالثة مباٍن مختلفة  مواقعالطالب اآلخرين على ثمانية    توزيعب( سيتم  

المبنى الرئيسي:    ضمن التالية    األماكنفي  وفق الحاجة  الطالب    بين  تباعدالحفاظ على السيتم  وكل طفل طاولته.    ، حيث يالزمستة أقدام  مسافة 

باإلضافة  ،  الحاجة(  عند  ككافيتريا للمصابين بحساسية غذائيةالتي سيتم استخدامها  خضراء )ال   والقاعة،  كبيرةالكافيتريا  وال،  صغيرةاليتريا  كافال

،  EARS، ومنطقة  St. Anthony Hall Residential Cafeteriaالتالية في    واألماكن؛  في الطابق األدنى  رياضيتين  إلى صالتين

 السابقة(.  D’Avolioوقاعة الطعام االبتدائية )منطقة  

 

َدة المالعب، التي ترفع فيها(  7 غسل  ويعمدون إلى  .  تماعياالج  تذك ر الطالب بالحفاظ على التباعد  الفتات المدرسة    يقصد كل صف على ح 

 وبعدها.  زيارة الملعبقبل  تطهيرهااليدين أو 

 المنظور.  المدىدرسة وألعاب القوى في جميع أنشطة ما بعد الم  المدرسة( ألغت 8

من    وسيستفيدون باستمرار)الموسيقى والفنون(.    الخاصة مواد  المعظم  لمتابعة    صفوفهم  في المدرسة طالب المرحلة االبتدائية    الزم( سي 9

 ، والعالج الفيزيائي(. )العالج بالعمل اليدوي، والعالج النطقي العالج غرف في   وضمن مجموعات صغيرةالمقد مة لهم فردياً  الخدمات 

ن (  10   محددة بشأن: رشادات  إ  تنص  على ، والتي  ةالثانوي   المرحلة   في لتباعد االجتماعي  ل  إرشادات إضافيةلهذه الخطة    ( أ)الملحق    يتضم 

 . واالنصراف ، االختيارية والصفوف ة،  الخاص و األكاديميةالشؤون الغداء، ووجبة ، ووأوقات االنتقالالفطور، وجبة الوصول و

ن( 11   محددة بشأن: إرشادات  تنص  على والتي ، المرحلة االبتدائية في ات إضافية للتباعد االجتماعي إرشادلهذه الخطة  ( ب )الملحق   يتضم 

 واالنصراف. ،  والمالعب والمساحات الخارجية، الصفوف، والدروس الخاصة وغرف العالجالغداء، ووجبة ، و وأوقات االنتقالالوصول،  
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 أدناه.  المساكن الطالبية على إرشادات إضافية للتباعد االجتماعي للطالب المقيمين في  االط الع( يمكن 12

ً المدرسة أن يرتدي جميع الموظفين والطالب والزوار    تشترط   الوجه المقبولة:   أقنعة .  رابعا   ، وخاصة  في جميع األوقاتمقبواًل للوجه    قناعا

مثل    المساحات المشتركة الوجه في    أقنعة، ارتداء  ، بمن فيهم الطالبى التباعد االجتماعي. لهذا السبب، على األفرادالحفاظ علعندما يتعذر  

 ، وكذلك أثناء التدريس. المدرسةب  المحيطةفي الممرات  التنقل، وعند  المخارج/الردهات والمداخل

المقبولة  أقنعةتشمل   (1 ال  الوجه  المثال  سبيل  على  )  أقنعة،  الحصر،  القماش  من  المصنوعة  ً اكاألقنعة  الوجه  منزليا  لمصنوعة 

 ، واألقنعة الجراحية التي تغطي الفم واألنف. ، واألقنعة الشفافة(، والبانداناوالمرتجلة

دوا أنفسهم( يتوقع من الطالب 2 دهم المدرسة به سوإال  مقبول للوجه.  ناعقب  أن يزو   عندما ينسون.  تزو 

على  بصحتهم البدنية أو صحتهم العقلية،    القناع   يضر  الذينالطالب    ن فيهمالوجه طبياً، بم  قناعادرين على تحمل  الطالب غير القال يُرَغم  أ(  

 . ير إضافية للحفاظ على سالمتهمتداب  لمناقشة المسألة معه كي يُصار إلى اتخاذاالتصال بمدير المبنى  استخدامه، إنما عليهم

 . مقبول ال الوجه  قناع ارتداء  التكي ف معيساعد موظفو المدرسة الطالب الذين يجدون صعوبة في ب( 

 

د    لكن  المدرسة .  المدرسة الوجه التي توفرها    أقنعة ، بدالً من استخدام  الوجه الخاصة بهم  أقنعةاستخدام  /( يجوز للموظفين توفير3 ستزو 

 . كافية من األقنعة البديلة  محتفظةً بكمية أقنعتهمذا نسوا إ يمكن التخلص منهاالتي وجه ال أقنعة ب  موظفيها

  مالءمتهاو،  الوجه  أقنعة إلرشادات السالمة الخاصة ب   االوجه الخاصة بهم مسؤولية ضمان استيفائه  أقنعة أ( يتحمل الموظفون الذين يستخدمون  

 . االعناية بهمحسن و  ا، وتنظيفهلمكان العمل

يُطلب من الموظف ارتداء  ،  تلك الحالةغير مقبول. في    القناعفي اعتبار  المدرسة بحقها  ، تحتفظ  قناعه الخاصاستخدام الموظف    عندب(  

 . المدرسةم من الوجه المقد   قناع
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( ستوفر المدرسة التدريب و / أو الموارد للطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين حول كيفية ارتداء معدات الوقاية الشخصية وخلعها  4

 . ورميهاوتنظيفها )حسب االقتضاء(  

بطرق    أو التخلص منها  تخزينها، ويجب تشاركها مع أحد، وال يجوز  أو عند تلفها أو اتساخها  استخدامهاالوجه بعد   أقنعة ( يجب استبدال  5

 . سليمة

حالة    المستندة إلى   السكن بات  . يجب توجيه طلائه ارتد  لزوم من    مقبول   قناع على تحمل ارتداء  طبياً  األفراد غير القادرين    إعفاء ( يمكن  6

لة  بدي ال  تدابيرال  مناقشةصار إلى  كي يُ ، وما إلى ذلك ، إلى مدير الموارد البشرية )للموظفين( ومدير المبنى )للطالب(  أسباب دينيةو،  طبية

 . الضرورةعند  ، وتطبيقهاتخفيف من مخاطر السالمةلل

 

 ً  :الكمامة من  ستراحة فترات اال . خامسا

.  االجتماعي  آمنة للتباعد  يحافظون على مسافة   ما داموا قصيرة    الستراحة، ووجه المقبول أثناء تناول الوجباتال  قناع  نزعللطالب    يجوز(  1

ً القناع نزع  المسموح بها فتراتال تحديد يتم    . دوريا

 ً  . معدات الوقاية الشخصية: سادسا

العدد المناسب لمعدات الحماية الشخصية    بخصوص   الصادرة عن وزارة التربية في والية نيويورك   التوجيهاتبمراجعة    المدرسة ( قامت  1

العام الدراسي  الالزمة حصلت على الكمية  ف بناًء على عدد الموظفين والطالب.   وأقامت عالقات مع    ،من معدات الوقاية الشخصية لبدء 

 . ية الكافيةمحرصاً على إمدادها باستمرار بالكجديدة صول على معدات  بائعين موثوقين للح 

 ً  المعرضين لمخاطر عالية: لألفراد  ن السكتوفير   .سابعا

الذين يحتاجون إلى   (1 ب ب   مسكنعلى الطالب أو الموظفين  ع  ، أو بسبب اإلقامة م19- كوفيدسبب تعرضهم لخطر كبير لإلصابة 

 )طالب(.  المبنىالموارد البشرية )الموظفين( أو مدير قسم ، االتصال ب 19-كوفيدشخص معرض لخطر كبير لإلصابة ب 

 ً   عند استعادة تلك   . في المدى المنظور  قبل المدرسة أو بعدهالما  برامج    توفير المدرسة    تنوي ال    . برامج ما قبل المدرسة وبعدها: ثامنا

 ، فسيتم تحديث هذه الخطة وفقًا لذلك. البرامج

 ً  السالمة:  شؤون  . منسقتاسعا
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ميع جوانب خطة إعادة  جب   التقي د باستمرار. تشمل مسؤولياته  المدرسة السالمة في    شؤون  ، هو منسق( PPS)  مديرزافرانك،  ريتشارد  (  1

 طبيعيال  مجراها األنشطة  أن تستعيدالتشغيلية قبل  المشاكل  حل  ل  الالزمةو  على مراحل أنشطة إعادة فتح  تنظيم، باإلضافة إلى فتح المدرسة

البريد    أو   Ext. 169  7200- 834(  716)  الرقم   على  ريتشارد ". يمكن توجيه األسئلة المتعلقة بخطة إعادة الفتح إلى  جديدال  عيطبي الأو "

 . richards@smsdk12.org اإللكتروني

 مساعد منسق السالمة. بمهام ممرضة المدرسة  ستقوم أ( 

، االتصال بممرضات  19-كوفيد، أو الذين يعانون من أعراض  19- كوفيد ( على األفراد الذين يحتاجون إلى إبالغ المدرسة بتشخيص  2

 . infirmary@smsdk12.org البريد اإللكتروني أو Ext. 129 7200-834(  716)  الرقم المدرسة على

 المدرسية  المنشآت. ج

 : والتعقيمالتنظيف   أوالً.

النظافةب   التقي دلضمان  ،  Aim To Please Cleaning Services (ATP)بالتنسيق مع    المدرسة( ستقوم  1 الشخصية    متطلبات 

سجل  ب   االحتفاظ (، وNYDOHالصحة في نيويورك )  ووزارة ( CDCاألمراض والوقاية منها )  مكافحة مراكز    المفروضة من قبل   والصحية

 . ATP  في عهدة سجل التنظيف   يوضع . نطاقهاو تاريخ عمليات التنظيف، ومواعيدها،في الموقع لتوثيق  التنظيف

عدم توفر مطهر    ة . في حال األمكنةفي جميع    ، ووضعها في متناول الموظفينتوفير مستلزمات التعقيم/التنظيف  تحرص المدرسة على أ(  

وب مبيض إلى جالون واحد من  ك   1/3، يضاف  )على سبيل المثال  مطهرات بديلة، يمكن استخدام  (EPA)معتمد من وكالة حماية البيئة  

 ٪(. 70، أو محاليل كحولية بنسبة  الماء

 ما يلي: األسطح  تشمل قائمة تلكطوال اليوم.   مراراً  األكثر عرضة للمساألسطح يتم تنظيف وتعقيم ( 2

 . الطاوالتأ( 

 ب( مقابض األبواب. 

 ؛مفاتيح اإلضاءة / أزرار المصعد( ج

 . أسطح المنضدةد( 
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 مقابض. اله( 

 مكاتب. الو( 

 ز( الهواتف. 

 ؛ح( لوحات المفاتيح وشاشات اللمس 

 ط( المراحيض والحمامات ؛ و 

 ي( الحنفيات والمغاسل. 

 بعد كل استخدام:  السمعوعيادة  يتم تنظيف مكتب الصحة المدرسي( 3

 ؛  األسرة /األطفال  مهود أ( 

 ب( الحمام. و 

الم تنظيف  يجب  الطبيبج(  األذن، وسماعات  ومناظير  الدم،  أساور ضغط  )مثل  الطبية  الشركة  عدات  إرشادات  باتباع  ذلك(  إلى  وما   ،

 المصنعة

 ً  . تدريبات السالمة. ثانيا

الوجه    وارتداء أقنعةمع مراعاة متطلبات التباعد االجتماعي  ،  في مدرسة والية نيويورك  المطلوبة  ( سيتم إجراء جميع تدريبات السالمة1

 المقبولة. 

 من القماش أثناء جميع تدريبات السالمة. المصنوعة مقبولة الوجه ال  أقنعةأ( على الطالب والموظفين ارتداء 

  شارات في الممرات واإل تدريبات السالمة. ستذكر الالفتاتأثناء    عند اإلمكانعلى التباعد االجتماعي    ب( على الطالب والموظفين الحفاظ 

 التباعد االجتماعي. مراعاة في جميع أنحاء المبنى الموظفين والطالب ب 

  تستغرق   أن  من البديهيلتباعد االجتماعي.  مراعاةً لمخارج ومداخل    عدة   استخدام  يتم  ، سالدخول إليهمعاودة  الخروج من المبنى وعند  ج(  

 جتماعي. االتباعد لتستغرقه لوال التدريبات اإلخالء على األرجح وقتًا أطول مما كانت 

  تعليمات   ستصدرأو المكوث فيها، بل    ركن الغرفة( ك)  آمنة  مساحة   إلى يدخل الطالب والموظفون فعلًيا  ، لن  اإلقفال التامد( أثناء تدريبات  

 . تدالل على األمكنة اآلمنةلالس وتماذج

في  يصبح التباعد ثانوياً ، التدريب في إطارالتباعد االجتماعي  ورغم أهمية الحفاظ على ،أنهب الطالب   إعالم، يجب ( كجزء من التمرين2

 عند اندالع  )أي أرض الواقع  
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ة إلى إخالء المكان على الفور حريق(   وجه مقبولة إن أمكن. ال أقنعة  الطالب والموظفونيرتدي ، مماثلةظروف . في  عند بروز حاجة ملح 

 . المدرسة َحَرم المقيمون في طالب ال د. 

وكذلك    ،ومراجعتها  نيويورك  والية في    إرشادات وزارة التعليم  على  على مساكن الطالب ن  ي المشرف  بعد اط الع  : ةفتح المدرسإعادة    أوالً. 

الوحدات السكنية الطالبية  إلعادة فتح  سالمة  وضعوا خطًطا    ،والية للمدارسال  الصحة في   وزارة الصادرة عن  التوجيهات الصحية    على

 ً  : بتلك التوجيهات التزاما

ذلك    ، بما فيشكل سليم ودقيقالجديدة ب   19- كوفيد( سيوفر البرنامج السكني تدريبات للموظفين والطالب حول كيفية اتباع بروتوكوالت  1

 النظافة التنفسية. ممارسات الوجه المناسب والتباعد االجتماعي و قناع، نظافة اليدين وارتداء على سبيل المثال ال الحصر

بالتعاون مععلى ال( قام المشرفون  2 القيادة التربوية في    مساكن الطالبية،  بالقدم المربع  ال  كامل بتحليل    المدرسة،فريق   لألماكنمساحة 

جميع الطالب  ل  مأمونة ساحة كافية تضمن عودة  م  وجود   وكيفية استخدامها، للتحقق من   ساكنيهاوأنماط حركة    المساكن الطالبية المشتركة في  

 . الحاليينمين والموظفين المقي 

 ً . لطالما استخدم  لهم  ومقدمي الرعاية   بأولوياء الطلبة  اتصال دائم وموظفو الدعم على  على المساكن الطالبية  المشرفون    يبقى  :التواصل .  ثانيا

مع    سيستمر استخدام جميع الموارد للتواصل و. مختلف الفئات للتواصل مع    التحريري  البرنامج السكني خدمات المترجم الفوري والمترجم

 األوصياء والموظفين. /أولوياء الطلبة 

 ً بنزع  للمساكن الطالبية  ، على أن يُسمح  ن قبل الطالب والموظفين المقيمينالوجه المقبول م  قناعيجب ارتداء    الوجه المقبولة:  أقنعة .  ثالثا

 أو أثناء النوم. هم الطالب ارتداء األقنعة في غرف  يُفَرض على. الالقناع في فترات متكررة

 ً  : اآلتيعلى النحو  المساكن الطالبيةيتم تطبيق التباعد االجتماعي في  . التباعد االجتماعي: رابعا

دة   البصرية  واإلشارات الفتات  ال  نشر(  1 المرور وس    يضاح إل  المساع  التباعد في    الغرفعة  تدفق حركة  كن  المساأنحاء    كافةوإجراءات 

 ومركز الترفيه.  الطالبية

 (. الفتيان والفتيات)أي  تجمعاتهم السكنيةفي   يةمجموعات الطالب ال إبقاء( 2
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 للطالب.  وأدواش فرديةتوفير غرف نوم ومراحيض ( 3

 المقيمين في المساكن الطالبية )حتى ال تتزامن مع بعضها البعض(.   األصغر واألكبر سًنا  طالبلل أوقات الطعام /تنظيم مواعيد اآلنشطة( 4

خمسة    المسكن الطالبي، على أال  يتواجد في آٍن واحد مع أكثر منمطبخ  /القاعة المشتركة في    الفطور بتناول وجبة    ألي  طالب( السماح  5

 بالحفاظ على التباعد  والسماح للطالب   د أفراد المجموعةتقليص عدي الكافتيريا مرتين لالعشاء ف  وجبة  . يتم تقديمواحدة  قاعة طالب في  

 . الستالم الوجبة  وهم ينتظرون دورهم االجتماعي

ع أو عند اإلمكان ة في الخارج األنشطإقامة ( 6  إرشادات التباعد االجتماعي. مع مراعاةمركز الترفيه  داخل  التوز 

 المشتركة.  الوقت الذي يمضيه في القاعات تقليصغرفة النوم، لمنزله إلى تلفزيون من  جهاز  باستقدام للطالب ( السماح 7

 التعرض لعدة أشخاص. إمكانية من  طوال األسبوع للحد    القاطنين في المساكنطالب المع نفس الموظفين المقيمين  إبقاء( 8

 وجه مقبولة.  أقنعةتدون ما لم يكن الجميع يرالوقت ذاته في   القاعات الضيقةفي   عدم السماح بتواجد أكثر من فرد واحد( 9

 اللعب معًا. ب  آٍن واحد عوض السماح لعدة مجموعاتمجموعة واحدة في حصرها ب لمالعب ل ا تنظيم مواعيد استخدام ( 10

 والتنفس بصعوبة.  الصراخ أنشطة تتطلب  عند المشاركة في قدًما  12 التباعد الجسدي على مسافة  ( فرض 11

 . المساكن الطالبية وإليها منالطالب  إيصال األوصياء في الخارج الصطحاب//الطلبة ( مقابلة أولياء 12

 . َحَرم المدرسة  في  أو الزوارو/ يينشركاء المجتمعتواجد الت الميدانية أو بعد المدرسة أو الرحال أنشطة ما ( إلغاء 13

 المشتركة.  القاعاتفي  االجتماعي لتباعدبقاعدة ا االلتزامالطالب وفرض على مراقبة تشديد ال( سيقوم الموظفون المقيمون ب 14

نوم هانئ    /الممرات لضمان سالمة الطالب   طرفي  وسيقفون عند  ،الممرات طوال الليل  مراقبة خارج غرف النوم لالموظفون    سيتواجد (  15

 .لهم

 

 ً   ومتابعة أوضاعهم لفحص الطالب    المساكن الطالبيةالبروتوكوالت التالية في    تطبيق  تم    الصحية:  ومتابعة أوضاعهم. فحص الطالب  خامسا

 الصحية: 
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 . المساكن الطالبيةأعراض الطالب المقيمين قبل دخولهم  التحقق من( سيتم 1

 . هم إلى الصف درجة الحرارة من قبل ممرضة المدرسة كل يوم قبل حضور وفحص( سيتم فحص الطالب المقيمين 2

  19- كوفيدشخص مصاب ب   مخالطتهالحجر الصحي بسبب  يتوج ب وضعه في  ، أو  19-كوفيد أعراض    للطالب المقيم الذي تظهر عليه  (3

  لهم باالنتقال  إلى حين السماح من قبل الموظفين    يتم  استقبال الطالب المصابين ومتابعتهم باستمرارحيث  إنشاء غرفتي عزل   ، تم  عن قرب

 إلى المنزل. 

ً سادس  : ة الطالبي  المساكن في   وجبة العشاءالبروتوكوالت التالية لتناول  تطبيق تم   :العشاء  تناول وجبة . ا

العشاء في الكافتيريا. ستجتمع مجموعة واحدة ال تزيد عن عشرة    وجبة   إلى مجموعتين لتناول  المقيمينطالب  ال( العشاء: سيتم تقسيم  1

على    في الصف الستالم وجباتهم متباعدين في ما بينهم  ب الطال   قف مساًء. سي   6:00- 5:15  ة الساع   ما بينالطعام في الكافتيريا  طالب لتناول  

  6:15تصل المجموعة التالية من الطالب لتناول الطعام في الساعة  في الكافتيريا.    طاولةعلى    ثم  يجلس كل وحد منهم  ،مسافة ستة أقدام

عسيت .  المكان وتعقيمه  بالتباعد عنحتى يتسن ى لكل مجموعة   ، على أن يجلس كل واحد  كافيتريا أخريين  صالتي  علىهذه المجموعة  أفراد    وز 

 . لة لى طاوع منهم

  باستخدام ة في المكتبة أو غرف النوم أو  واجباتهم المدرسي  إلنجازالعشاء االستفادة من هذا الوقت    وجبة  أ( يمكن للطالب الذين ال يتناولون

،  المكتبات المشتركة/القاعات في    الموجودة  الكمبيوتر  أجهزة ستخدام  ال   محدد   وقت   يُخصص لكل طالب  . المشتركةهزة الكمبيوتر في الغرف  أج

 .باستعمالها طالب آخرل  السماح المشتركة قبل األجهزة على أن يُصار إلى تطهير كل  

لكل طالب أن يجلس  ن  تلوث األسطح. يمك  نب لتجالوجبات الخفيفة: سيقوم الموظفون بإعداد وتقديم الوجبات الخفيفة للطالب  أوقات  (  2

 اليدين   تعقيمالجلوس. على الطالب    أمكنة  على  التي يستدل  بهاالعناصر المرئية    بفضل  التباعد االجتماعي  محافظاً على،  طاولة  بمفرده على

كذلك يجدر  لحاجة لتطهير األسطح.  ا  عند تنظيف الطاوالت بمساعدة الموظفين  ، والمشتركة  القاعات أو قبل مغادرة المطبخ أو  عند الدخول/

 . الموظفين التأكد من تنظيف جميع الطاوالت أو تطهيرها قبل إغالق المطبخ في المساء ب 

عشرة فتيان بسعة ستة أشخاص في كل غرفة(  تََسع  ركة )أربع غرف في الطابق العلوي  المشت   القاعات يجتمع الطالب في  :  وجبة الفطور(  3

 . الفطورتناول  عند االجتماعي للحفاظ على التباعدمشتركتان وطاوالت خارجية في الردهة  قاعتانللفتيات تُخصص . الفطورلتناول 
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ً سابع  : البية ات في المساكن الطالحمام البروتوكوالت التالية الستخدام اعتماد تم   . استخدام الحمام:ا

 لالستحمام.  وُدشض احومر  نوم ة غرف مقيمكل طالب ل يُخصصأ( 

 في غرف نومهم.  استحمام  معظم الطالب دش لب( 

استخدام    جناح  سيضطرج(   إلى  الصغيرات  الخاصالفتيات  دشها  منهن  لكل ٍ  سيخصص  إنما  لالستحمام  مشترك    البات للط  يُتاح  . مكان 

األ  الواحدةاالستحمام   المشترك.    خرى في غرفة تلو  للطالباتاالستحمام  لتلبيةمغسلة  المرحاض/الأيًضا    سيكون  احتياجات    المخصصين 

 .ستعمالهاا االنتهاء من عند القاعاتعلى تعقيم  الموظفون  حرص/يشرفالنظافة األخرى. سي 

 ً  .المقيمينتنظيم أوقات أنشطة الطالب البروتوكول التالي ل  اعتمادتم   النشاط: وقت .  ثامنا

 ( سيتم تنظيم أوقات النشاط وإقامتها في الخارج إذا لزم األمر. 1

 الخارج. إقامة األنشطة في نوافذ للتهوية إذا تعذر ( سيتم فتح ال2

عة لمسافة ستة أقدام أو أكثرعلى  الطالب    الجسدي بين  تباعدال  يُراعى( س3 ن  ي الموظفلتذكير به، مع إشراف  ، بفضل اإلشارات المرئية الموز 

 .فرض هذا التباعدأيًضا على 

ً تاسع التنظيف والتطهير: ا ً وفق  المأهولة  المساحات تنظيف    ، ATPبالتنسيق مع    ،المدرسة  ستضمن  .  مركز مكافحة األمراض    لتوجيهات  ا

 . عرضة للمس مراراً وتكراراً األكثر واألسطح  تنظيف المساحات المشتركة، بما في ذلك ووزارة الصحة في والية نيويورك

 تغذية الطفل. ه. 

ً قديم جميع الوجبات المطلوبة وفقستستمر المدرسة في ت  أوالً.   لبرنامج تغذية الطفل.   ا

 ً المدرسة  ثانيا تقدم  والموظفين    الفطور  وجبتي.  للطالب  الخفيفة  والوجبات  مع  المياومينوالغداء  التعاقدية  الخدمات  خالل    شركة   من 

Personal Touch Food Services (PTFS)  . تعمل  وشاء للطالب والموظفين المقيمين.  الع وجبة  أيًضا    كما توفر هذه الشركة

 مع المدرسة لتحديد أفضل طريقة لتقديم الوجبات.  الشركة إدارة 

 ً  . سيتم توفير جميع الوجبات مع مراعاة متطلبات الصحة والسالمة المنصوص عليها أعاله. ثالثا
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  وبعدها، فيما يحرص الموظفون على تطبيق مستلزمات   وغسل اليدين قبل كل وجبة   جيداً   ليدينا  تنظيف ( يُطلب من الطالب والموظفين  1

 اليدين )غسل اليدين أو التعقيم( قبل الوجبات وبعدها.  تنظيف

 . الطعام لتناول  التي يخصصها الموظفون القاعاتوجبات الطالب مسبقًا وتسليمها إلى  توضيب ( سيتم 2

برنامج  يتناول(  3 لذوي   طالب  وبرنامج    اإلنجاز  الخاصة  التباعد    وجباتهمالصم    األطفال االحتياجات  على  الحفاظ  مع  داخل صفوفهم، 

 االجتماعي في ما بينهم.

  تراعي قاعدة التباعد االجتماعي على مسافة    مختلفة مشتركة لتناول الطعام في ثالثة مبانٍ   مواقع الطالب اآلخرين على ثمانية    توزيعيتم  (  4

المبنى الرئيسي:    ضمن التالية    األماكنفي  وفق الحاجة  الطالب    بين  تباعدالحفاظ على السيتم  وكل طفل طاولته.    ، حيث يالزم ستة أقدام

باإلضافة  الحاجة(،    عند  ا للمصابين بحساسية غذائية ككافيتري خضراء )التي يتم استخدامها  ال  والقاعة كبيرة،  الكافيتريا  والصغيرة،  الكافيتريا  ال

،  EARS، ومنطقة  St. Anthony Hall Residential Cafeteriaالتالية في    واألماكن؛  في الطابق األدنى  رياضيتين  إلى صالتين

 السابقة(.  D’Avolioوقاعة الطعام االبتدائية )منطقة  

 . وأخرى  بين مجموعة طالبية وجباتهم فيها الطالب  يتناولالتي   القاعات يتم تنظيف وتعقيم ( 5

دةوالمدرسة معًا لتحديث إجراءات التشغيل  PTFS( ستعمل  6  من أجل:  الموح 

 .الكافيتريامختلف قاعات أ( تعقيم المطابخ و

 ،تحديد المعدات اإلضافية الالزمة ب( 

 ،اصة للطالب ذوي اإلعاقات الشديدة ج( مراعاة االحتياجات الغذائية الخ

 ، التسليمد( تركيب حواجز عند نقاط 

 ، ةالتي تستخدم لمرة واحد والمراويل  ه( ارتداء القفازات 

 الطعام.  قاعاتو( السماح للموظفين المعتمدين فقط بدخول  

 بما يلي:  PTFS( تلتزم 7

جميع معدات الوقاية    PTFS  ستوفرلذا،  .  لدى طاقم عملهاحرارة  ال درجة    التحقق من أ( إجراء الفحوصات الصحية اليومية بما في ذلك  

 ، معقم لليدين ، إلخ(.  مراويلالشخصية الالزمة لموظفيها )أقنعة ، قفازات ، 
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 ضمن نطاقها.  األكثر عرضةً للمستطهير المتكرر لألسطح لتشمل ال تعقيمتحديث جداول التنظيف والب( 

 . المدرسة م رَ حَ ل يقدمون خدماتخطة مكتوبة من جميع البائعين الذين  الحصول على ج( طلب

 ً  اتباع البروتوكوالت التالية:  ، فسيتم  التعلم المختلطتعلم عن بعد أو الخطة اعتماد المدرسة إلى  انتقلتإذا  .رابعا

 أو توصيلها على جانب الطريق.  وجبات الطعاماستالم تاح للطالب فرصة ( ستُ 1

 أو توصيلها على جانب الطريق.  وجبات الطعامستالم  ، تسهيالً الحاويات/عبوات الوجبات  مجموعة من م( سيتم تقدي 2

  السبل وتحديد أفضل  ،  المحلية  وجباتهمتوزيع  مواقع  الوصول إلى    غير القادرين على"فجوات" الطالب  على تحديد    المدرسة( ستعمل  3

 لخدمة هؤالء الطالب. 

F . .وسائل النقل 

المدرسة على  الصم  األطفال باستثناء    أوالً.  نقل طالب  تقع مسؤولية  يعيشون فيها،  التي  تلك "الدائرة،  وبالتالي".  "الدائرة    وضع   " تتول ى 

لمن المنزل إلى المدرسة  بنقل الطالب   المتعلقةالسالمة  بروتوكوالت الصحة/ امسؤوليتها.    ، ذهاباً وإياباً، وتتحم  األوصياء  أولوياء الطلبة/  أم 

 . بالدائرة المعني ةالتصال إلى ا هم مدعوونفيواجهون مشاكل في موضوع النقل  الذين 

 ً   الطالب الصم   قد ينقل طاقم المدرسة ،  والتكاليفلموظفين  فتبعاً ل  .وإليها  المدرسة كوالت لنقل األطفال الصم من  . وضعت المدرسة بروتوثانيا

لتوجيهات وزارة  ، ستتبع المدرسة بروتوكوالت النقل وفقًا الجهة الناقلة  أياً كانت .  تعاقد معها شركة نقل يتم  الحافالت أو    باص المدرسة في  

 عقد )عقود( النقل. إبرام و  العروض استدراج في عملية   التربية في والية نيويورك بهذا الشأن، وتدرجها

طلب من جميع الموظفين سيُ و .  أن يفعلوا ارتداء قناع    طبًيا علىادرين جسدًيا/الطالب الق  على عقد )عقود( المدرسة  بروتوكول/  يشترط(  1

 قناع. الارتداء 

  النقل   مركباتتنظيف/تطهير    وجوبعلى    ىدن األحد  ال( ب معها  تعاقدالمُ   شركة النقلأو  وكوالت المدرسة )النقل الداخلي و/بروت   تنص  (  2

ً   الجوالت الصباحية والمسائيةبعد    النقاط األكثر عرضة للمسمسح    تستدعيكذلك  مرة واحدة يومًيا.    المستخدمة  التطهير.    مواعيد  جدول ل   تبعا

ا   ، إلى شركات النقل التي يتم  التعاقد معها تحديداً بالنسبة أم 
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 . آخر استخدام لها بعد المركبات  تطهير/تنظيف فينبغي بها

هم  يحمل السائقون والمرافقون زجاجات   أال    وعلىلليدين  عدم تجهيز المركبات بمطهر    على   )عقود( المدرسة  عقد  /   بروتوكوالت   تنص  (  3

 معقم اليدين معهم في السيارة. ل الخاصة 

 التباعد االجتماعي. الطالب يراعي أن على بروتوكوالت / عقد )عقود( المدرسة  تنص  ( 4

قبل الوصول إلى    19- كوفيدألعراض  ذاتي صحي  تقييمب  والمرافقون أن يقوم السائقون   على  بروتوكوالت / عقد )عقود( المدرسة  تنص  ( 5

طبية.    استشارةصاحب العمل وطلب    إبالغ ، فال يُسمح لهم بالعمل. يجب عليهم  19- كوفيدالعمل. إذا كان األفراد يعانون من أي أعراض  

 . لوصف وضعهم الصحييُطلب من موظفي المدرسة ملء نموذج )إلكتروني / ورقي( 

  يرتدي المرافقون   وأن  أقنعة الوجه المقبولة،  والمرافقون  ونالسائق  على ضرورة أن يضع   المدرسة  بروتوكوالت / عقد )عقود(  تنص  (  6

 القفازات. بالطالب  يختلطون مباشرة الذين 

اية  توفير معدات الحم  الشركة المتعاقدة معها العقد )العقود( من    ويستدعي( توفر المدرسة وستواصل توفير معدات الوقاية الشخصية.  7

د المدرسة/الشركة المتعاقدة الطالبالمناسبة لموظفيها.  الشخصية   معدات  الالوقاية الشخصية ب   لوازمالذين يستقلون الحافلة بدون   كما ستزو 

 . الضرورية 

 درجة  وأن    19-كوفيدأي عالمات وأعراض    تظهر عليه/ أطفالهم ال    طفلهم/ األوصياء التأكد من أن    أولوياء الطلبةيُطلب من جميع  (  8

تأكيد    منهموتطلب    بتلك األعراض   الطلبة ستقوم المدرسة بإبالغ أولياء  وإال     ؛ إلى المدرسة  النقل وسيلة    أن يستقل  درجة قبل    100.0  حرارته 

 . قتضيات المرحلة لمفهمهم 

ميع الطالب اآلخرين  ج  يُطلب من ، فيما  و طبًيا على ارتداء قناع الوجه( سيقوم موظفو المدرسة بتحديد الطالب غير القادرين جسدًيا أ9

 النقل.  استخدام وسائل  من  ال يرتدون أقنعة الطالب الذين من البديهي أال  يُحَرم. ومع ذلك، هارتداء

 الرفاه االجتماعي والعاطفي. ز. 

 ببرنامج إرشاد مدرسي شامل تحت إشراف  المدرسة تحتفظ  برنامج اإلرشاد المدرسي الشامل: .أوالً 
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 التالية:  ة من خالل الخدمات ي حتياجات االستشاراال. سيتم تلبية فيها  المعتمدون نمستشاروال

 (. MHTفريق الصحة النفسية ) ل أسبوعية ( اجتماعات1

 (. IEP( دورات برنامج التعليم الفردي للطالب )2

 نظام متعدد المستويات.  - ( PBISدعم ) ( التدخل السلوكي اإليجابي وال3

 ( برامج المناهج العاطفية االجتماعية. PATHS)  ة( تعزيز استراتيجيات التفكير البديل4

 مع الطالب.  الصفوف ( لجنة مناهضة العنصرية التي ستدخل 5

 ً ً تشارك    : ةالمشترك  ات القرار  اتخاذ .  ثانيا خطة برنامج اإلرشاد المدرسي التنموي    تصويب ل  ة المشترك   ات القرار  اتخاذ في    المدرسة دوريا

 المشتركة:  ات يساهم ما يلي في عملية صنع القراروالشامل. 

 . 6، معيار المناخ المدرسي  (CEASDالتربويين لمدارس وبرامج للصم ) المدراء ( مؤتمر 1

ً جتماعات فريق الصحة النفسية  ا( 2  .أسبوعيا

 نظام متعدد المستويات.  - ( PBIS( تدخل ودعم السلوك اإليجابي )3

 ( اجتماعات مجلس المدينة. 4

 ( اجتماعات القسم. 5

 (. CPSE( ولجنة التعليم قبل المدرسي ) CSE( اجتماعات لجنة التعليم الخاص ) 6

 (. CRT( فريق المراجعة الشاملة ) 7

 (. PTOوالمعلمين )  أولياء الطلبة  هيئة( 8

 . أولوياء الطلبة ( مركز 9

 (. TCIألزمات ) في ا  العالجي ( التدخل10

 . العام ( اجتماعات المشرف 11

 ً الصحة العقلية والدعم السلوكي والعاطفي من خالل   توفير خدمات وبرامجالموارد واإلحاالت ل المدرسة توفر  . موارد الصحة العقلية: ثالثا

 التالية:  الوسائل
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 تويتر(. ، فيسبوك ، اإللكترونيموقع ال( وسائل التواصل االجتماعي )1

 . أولوياء الطلبة ( مركز 2

 ( جلسات استشارية )فردية وجماعية(. 3

 ( توصيات طبيب المدرسة. 4

 ( فريق الصحة النفسية. 5

 . ة ( فريق المراجعة الشامل6

 ( أفضل منهج ذاتي. 7

 ( من خالل التدخل السلوكي اإليجابي والدعم. RFA( طلب المساعدة )8

 (. SWISالمدرسة )( نظام المعلومات على مستوى 9

 ( قمة الموارد التعليمية. 10

 . PowerSchool( نظام معلومات الطالب  11

 ً فرًصا للتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والموظفين حول كيفية التحدث مع الطالب ودعمهم    المدرسة ستوفر    . التطوير المهني:رابعا

لطالب  دى ا ، باإلضافة إلى تقديم الدعم لتطوير مهارات التكيف والمرونة لالمستمرة  19-كوفيدأثناء وبعد حالة الطوارئ الصحية العامة  

 الية: الت  السبل الموظفين من خالل التدريس و وأعضاء هيئة

 (. TCIفي األزمات ) العالجي  ( التدخل 1

 . الصفوف المدرسية وبعدها الوقت اإلضافي قبل كالتغييرات  ة ( جدول 2

 . يالتوجيه اليوم بشأن  ( دورات3

 ( أيام التطوير المهني. 4

 ( EAP) ين( برنامج مساعدة الموظف للمعلم5

 (. PBIS( التدخل ودعم السلوك اإليجابي ) 6

 . أسرة المدرسة مع مجتمعية( لقاءات 7

 . ألغراض اإلعالنات الصباحية المستشارون   ينتجهاالتي  اليومية ( مقاطع الفيديو االجتماعية العاطفية8

 الوصول اليومية للمعلم.  سجالت( 9
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 . عبر برنامج زوم االبتدائي جتماع الصباحي اال ( 10

 . أولوياء الطلبة مركز ل المخصصة  تدريباتال( 11

 . اعاتهجتما في معرضمجلس األمناء  تدريب ( 12

 . والغياب المتكررالحضور  ح. 

الحضور:أوالً  تسجيل    . سجل  الطالب  يومياً حضور  السيستمر  وكذلك حضور  لجميع  الثانوي  الصف اجتماع  ،  المستوى  نظام  في  في   ،

Power School system  أو اإللكتروني شخصيال التعليم بموجب الحضورسواء كان . 

 المعمول بها.  واألنظمة( سيستمر تسجيل الحضور واإلبالغ عنه وفقًا للقوانين 1

  والمساعدة في التكنولوجي،  هذه الدعم    سبل الدعم   . وتشمل المتغيبين مراراً، وفق تحديد فريقهم التعليميللطالب    ( سيتم توفير دعم إضافي2

 ، والتحفيز / التشجيع ، والدعم األكاديمي. إدارة الوقت

 االتصال. تيسير لتكنولوجيا وا - ط

 مدى توافر التكنولوجيا واحتياجاتها.  للتحقق منمسًحا للطالب والموظفين  المدرسة. أجرت أوالً 

 ً طلثانيا تم  بقص .  الطالب  أجهزة  ينعمب  أن  منهم  د  واحد  كان عمرهكل  إذا  كفاية  ،  وناضجاً  المنزل    يستخدمهبجهاز خاص  ،  مناسباً  في 

 والمدرسة. 

 ً  تزويدهم بأجهزة لالستخدام عن بعد. أن الموظفين لديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت وتم   المدرسة  . أكدتثالثا

 ً  . فهمه  سهل لصم وي مراعٍ الحتياجات اللمعلمين إلنشاء محتوى    Flipgridو    Screencastifyو    Loom. تتوفر برامج متخصصة مثل  رابعا

 ً الكتب المدرسية واللوازم المكتبية / الفنية التي يتم   عمال المدرسية، باإلضافة إلى نسخ ورقية من األتزويد الطالب عند الحاجة ب  يتم  . خامسا

إلى تسليمها  أو  بالبريد  المختلط  ب   العمل  ستمروي .  الطالب في منازلهم  إعدادها وجمعها وإرسالها  أو  بعد  التعليم عن  إذا كان  الخدمة  هذه 

 . 2021- 2020ل العام الدراسي  ضرورًيا خال

 التعليم والتعلم. ي. 

.  والمختلط  وعن بعد  التعليم الشخصي  أنماط   تؤه لها لتطبيقخطة استمرارية التعلم التي    على   المدرسة  تحرص  . خطة استمرارية التعلم:أوالً 

 لمدرسة. ل اإللكتروني موقعال عبرتم نشر هذه الخطة 
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 ها باليد تسليم بما يلزمهم، عن طريقونسخ ورقية  فعليةالطالب المحتاجين إلى مواد  تزويد، يتم كان جدول التعلم عن بعد ضرورًيا ( إذا1

 خدمة البريد لضمان المساواة في التعلم. عبر  أو 

المعتمدة،(  2 التعليم  كانت خطة  بعد،  الأو    شخصيال  التعليم  أياً  القراراتتمحور  سهجين أو عن  التعليميةجميع  التعليمية والفرص  في    ت 

يتم وضع الجداول الزمنية مع العائالت  كذلك  متاًحا لجميع الطالب.  التفاعل الجوهري مع المعلمين  وسيكون  /    المدرسة حول مراعاة المساواة 

التعلم.    الطلبة لضمان حصول الطالب وأولياء   نا عبر طرق االتصال  لتواصل مع موظفي ا  إمكانية   للعائالت   المدرسة   ستوف ر على فرص 

 المختلفة )مثل الفيديو / الهاتف ، الرسائل النصية ، البريد اإللكتروني ، مواقع التواصل االجتماعي(. 

. ويتم  استخدام التعليم المصمم  NYS Next Generation Learning Standardsسيكون متوافقاً مع معايير  ،  أياً كان نمط التعليم(  3

دةإنشاء برامج تعليمية فردية خصيصاً ألغراض معي نة من أجل   لجميع الطالب.  موح 

 ً من المدرسة بما    بانتظامفي تلقي االتصاالت    األسر ستستمر  و.  األسرمتعددة للتواصل مع    وسائل  المدرسة   اعتمدت  : التواصل . خطة  ثانيا

حصر: المكالمات الهاتفية المرئية والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل التذكير والرسائل الورقية  في ذلك على سبيل المثال ال ال

الخاص بنا ، باإلضافة إلى المعلومات    BlackBoardفي البريد ورسائل البريد اإللكتروني ومكالمات الروبوت والنصوص من نظام المراسلة  

 .المحدثة المنشورة على موقع مدرستنا

 . اللغات األم لألسر بترجمة الرسائل الصوتية والنصية إلى  BlackBoard( يقوم نظام 1

 ليزية.كات الهاتفية بلغات أخرى غير اإلن في ترجمة المكالم  Language Line Services خدمات ( تُستخدم  2

 التعليم المبكر. ك. 

وتعمل بشكل وثيق مع لجنة وكاالت التعليم المحلي للتعليم   ،برنامًجا كامالً لمرحلة ما قبل المدرسة مدته خمسة أيام  المدرسة. تدير  أوالً 

التي   Committee on Preschool Special Education Local Education Agencies الخاص لمرحلة ما قبل المدرسة 

برامج مرحلة ما قبل     إدراج لعودة إلى المدرسة. يتم  ا  بشأن   دراليةالفالتوجيهات  الية والمقاطعة والو  التوجيهات الصادرة عنجميع  ب   ستتقي د

 ، وافتراضًيا ومختلًطا(. دة المحتملة إلى المدارس )شخصًياالعو أنماط المدرسة في جميع 

 ً التعلماسخطط  و الفتح  جميع خطط إعادة    المدرسة ، ستقدم  ها لمرحلة ما قبل الروضةيتعلق ببرنامج  في ما.  ثانيا ، وفق الشروط  تمرارية 

 . النظامالقانون أو  المنصوص عليها في
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 التعليم الخاص. ل. 

التعليم الخاص  ب   اللجنة المعنية، في التعاون مع  مختلطالشخصي و/أو عن بُعد و/أو  سواء اعتمدت نمط التعليم ال،  المدرسةتواصل  .  أوالً 

 المقاطعة والوالية. تلك الصادرة عن  درالية والف  التوجيهات جميع  ب   ، وتتقي دFAPEللمناطق التعليمية التابعة لوكالة التعليم المحلي فيما يتعلق بـ  

 ً لتواصل  لمواقع    عدةمستعينةً ب .   (IDEA)تعليم األفراد ذوي اإلعاقة كما نص  عليها قانون    التواصل   بمتطلبات  االلتزام في    المدرسةتستمر  .  ثانيا

بريد  ال،  الرسائل النصية،  الهاتفية  لمكالمات ا،  فيديوال  التخابر عبرمتعددة للتواصل )  وسائلو  أخرى،االجتماعي التي يمكن ترجمتها إلى لغات  

، فضالً  إلى عدة لغات  اإللكتروني  موقعها  محتوى   تترجم المدرسة .  األسرالمعلومات مع    وتبادل، مواقع التواصل االجتماعي(  لكترونياإل

دهاوكاالت مع   تتعاقداألم و ابلغته األسر إلجراء مكالمات مع   اتخط اللغتستخدم عن أنها   .جمين تحريريينمترجمين فوريين ومترب  تزو 

 ً   الصادرة بشأن ع التوصيات  لضمان وجود فهم لتوفير الخدمات بما يتوافق م  ، في التواصل مع المناطق السكنية للطالب  المدرسة تستمر  .  ثالثا

 الموارد.  بتبادل، وااللتزام الطالب وإبرازهتقدم  لرصد، (IEP'sبرامج التعليم الفردي للطالب )

 ً على    الناشئة مشاكل  ال  معالجة على    يومياً، مع قدرتهادة مع الطالب  في استخدام ودعم استخدام التكنولوجيا المساع    المدرسةتستمر  .  رابعا

ً سمعيات التي تعمل بكامل طاقتها ر عيادة ال توف  والفور.   السمعية دورياً.  الطالب صيانة أجهزة و  لتبديد الصعوبات ميدانيا

 التوظيف. م. 

 . المختصينالموظفين اإلداريين  التعليم، على يدلمهارات  ةوشفهي  ة تقييم خطي  عمليات إجراء يستمر عقد )عقود( المدرسة في . أوالً 

 ً  في السجالت المدرسية.  ي مبي نةكما ه بشأن شهادات المعلم على تحديث المعلوماتالمدرسة  تواظب . ثانيا

 . اختصاصهمفي مجاالت   حاصلون على شهاداتثالثا. جميع المعلمين 

 . الصحي الوضع  مراقبة . 3

 . 19- كوفيد حول  معلوماتأ. 
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  المدرسة   / األوصياء على صفحة   الطلبةلكل من الموظفين وأولياء    الصحي   صوالفح   19-كوفيد. ستتوفر الموارد المتعلقة بأعراض  أوالً 

 https://www.smsdk12.org/domain/130: 19-كوفيدب 

 )الطالب والموظفون(.   19-كوفيد ب  اإلصابة  أعراض فحصب. 

  ، أن يالزموا األعراضتظهر عليهم  درجة فهرنهايت و / أو    100  تفوق   الذين يشعرون بحرارةعلى الطالب أو الموظفين    . األعراض:أوالً 

. تشمل  بحرارة يشعر    كان  أو  ت األعراض بادية عليهبالذهاب إلى المدرسة إذا كان   للولد عدم السماح    أولوياء الطلبة على    كذلك المنزل.  

 : 19- أعراض مرض كوفيد 

 درجة فهرنهايت أو أكثر( ؛  100.0  )بدرجة  أو قشعريرة الحرارة( 1

 ؛ ( السعال2

 ؛( ضيق التنفس أو صعوبة في التنفس3

 ؛( التعب4

 ؛أوجاع عضلية أو آالم في الجسم ( 5

 ؛ ( الصداع6

 ؛دان جديد في حاسة التذوق أو الشم( فق7

 ؛ ( التهاب الحلق8

 ؛ أو سيالن األنف مالزكا( 9

 التقيؤ؛ ( الغثيان أو 10

 ؛ ( اإلسهال11

 ؛( احمرار الخدين12

 كثرة استخدام الحمام. و( 13

 ً ً المدرسة استبيان  وضعت  :ص فح ال. استبيان ثانيا  لتحديد ما إذا:  ا

الفيروس من خالل اختبار تشخيصي  إصابته ب  ثبتتشخص   يوًما الماضية أي   14خالل الـ عن قرب أو   لصيق  قد خالط بشكلكان الفرد ( 1

 ؛ 19-كوفيدظهرت عليه أعراض / تظهر أو، 19-كوفيدل

 ؛الماضية  14في األيام الـإيجابية   19- كوفيدتشخيصي لال جاءت نتيجة فحصه( 2
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 يوًما الماضية: و / أو ؛  14درجة فهرنهايت في الـ  100.0عن   رارتهح  ارتفاع، بما في ذلك 19-كوفيدأعراض  عليه  بدت قد   تكان ( 3

ً   ،المجتمع  بين أبناءعلى نطاق واسع    19-كوفيدأو من والية ينتشر فيها فيروس    إلى خارج البالدسافر  كان قد  (  4  New York  لهيئة   وفقا

State Travel Advisory  الماضية.  14في األيام الـ 

 من الخطة.  ( ج) في الملحق   ات الفحصاستبيان  االط الع على( يمكن 5

 ً  . فحص الموظفين: ثالثا

 المدرسة.  إلى  دخولال في كل يوم عمل قبل  المتعلق بالفحص الصحي والتحقق من الحرارة استكمال االستبيان( يجب 1

المدرسة  2 )  وتتلقاها  الفحص  استمارات( ستوفر  المفض لإلكترونًيا  أو  من  ورقية فور  ال  االستمارات  تقديمنسخة ورقية. يجب    بموجب( 

 الموارد البشرية.  قسم ، مديرةMary DeStefanoإلى  الوصول إلى المدرسة وتسليمها

 ً  : الطالب. فحص رابعا

 يومًيا.  الصحي استبيان الفحص  واستكمال درجة الحرارة  اً منيومي  التحقق( يُطلب من الطالب 1

الوصول إلى  ورقية فور  ال  االستمارات  تقديميجب    نسخة ورقية.  بموجب )يفضل( أو  إلكترونًيا    وتتلقاها  الفحص  استماراتتوفر المدرسة  (  2

 (. PPS)  ، مديرRichard Szafranek إلى  المدرسة وتسليمها

إلى    قدومه ، قبل  المنزلالحرارة للطالب في  الصحي والتحقق من  فحص  الاستبيان    استكمال / األوصياء    أولوياء الطلبة   رجى بشدة من( يُ 3

 المدرسة. 

  جسمه حرارة   غير بادية على طفلهم/أطفالهم وأن   19-كوفيد عالمات وأعراض  / األوصياء التأكد من أن    أولوياء الطلبةمن جميع  ي طلبأ( 

 إلى المدرسة.  قدومه قبل  درجة فهرنهايت 100.0 ال تتعد ى

  ، بطريقة موثوقةعند وصوله  ه  بفحصالمدربة تدريباً مالئماً    ة موظفال ، فستقوم ممرضة المدرسة أو  فحص الطالب في المنزلتعذ ر  ( إذا   4

 معدات الوقاية الشخصية المناسبة. وهي ترتدي أو  فاصلا خلف  إم  
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 ً  . فحص الطالب المقيمين: خامسا

السكنية    الوحداتسيتم فحص درجة حرارة الطالب المقيمين وفحص األعراض من قبل ممرضة المدرسة كل يوم قبل مغادرة   (1

 . الصفوفوحضور 

ً سادس المدرسة عند ظهور األعراض عليهم أو إذا تغيرت إجاباتهم على االستبيان أثناء أو خارج    إعالم. يُطلب من الطالب والموظفين  ا

 .infirmary@smsdk12.orgأو    Ext. 129  7200- 834(  716)   الرقم   طريق االتصال بممرضات المدرسة على  عن   ،ساعات الدراسة

ً سابع  مراجعة تقارير الفحص الواردة.  مسؤولية ممرضات المدرسة تقع على عاتق . ا

بيانات  الالتدريس والموظفين و ، يُحظر على المدارس االحتفاظ بسجالت الطالب وأعضاء هيئةلوزارة الصحة في والية نيويوركوفقًا ل( 1

، ولكن يُسمح لها باالحتفاظ بسجالت تؤكد أن األفراد قد  نات درجة الحرارة المحددة للفرد(الزائر )على سبيل المثال ، بياب  الصحية الخاصة 

  سجالت االحتفاظ ب   (. سيتمغير ممسوح /    ممسوح ،  عدم اجتياز الفحص)على سبيل المثال ، اجتياز /  . الفحص  الفحص تم فحصهم ونتيجة  

ار موظفين  البسجالت  و  ،لمدرسةبا  الصحية  مكتب الشؤونالتي تم مسحها / عدم مسحها في    الطالب    في   ا / عدم مسحه  امسحه  تم    التي  والزو 

 الموارد البشرية.  قسم

ار إجراءات ج.   للزو 

المدرسة. ألغراض هذه    يقصدونالبائعين وغيرهم من غير الموظفين الذين قد    ن فيهمار، بممع الزو    طريقة التعاطي   المدرسة  تدير.  أوالً 

أوار الزو    "   قائمة   شمل ت الخطة، ال   البائعين  البريد،  "  المثال، شركة  التوصيل )على سبيل  تسليم UPS   ،FedExموظفي  القادرين على   )  

 احتكاك مع اآلخرين. بدون  البضاعة

 ً  إلى المدرسة حتى إشعار آخر.  ةغير الضروري  ياراتالز تفرض المدرسة قيوداً على . ثانيا

 . الضرورية الزيارات ثالثا. يجب أن يوافق رئيس القسم أو مدير المبنى على

 ً على الموظف  وتخدم لفحص الموظفين والطالب.  ، على غرار التقييم المسالذاتي اليومي  الصحي   ل التقييم. يجب فحص الزوار من خالرابعا

ملخص    تبادلذلك من خالل  يتحقق  ، بالتقييم الذاتي لصحة الزائر.  اإللكتروني  ، مسبقًا وعبر البريدإبالغ الزائر  لذي يستضيف" الزائر "ا

 .مع األشخاص المعنيين بروتوكول إعادة الفتح للزوار

 ً  البيانات الواردة في التقييم الذاتي لصحة الزائر.  ؤك دوا بصدق على كافةالمدرسة ما لم ي . لن يُسمح للزوار بدخول خامسا
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ً سادس  . قدر اإلمكاناالستقبال  قاعة الزيارات في   تجري . ا

ً سابع ار، سيتم وضع الفتات عند الباب األمامي إلعالم  . باإلضافة إلى ذلكا بضرورة استخدام األقنعة وفحوصات درجة الحرارة والتقييم    الزو 

 الصحي وتعقيم اليدين لدخول المبنى. 

 ً ال أو الموظف الذي  ب ا عن طريق الزائر أو موظف االستق، إمسجل الزوار  . يجب تسجيل أسماء الزوار ومعلومات االتصال بهم في ثامنا

. كذلك  الزائر  تواجد فيهاالتي  يةداخلال ، والمواقعمن الزيارة، والموظف المسؤول ، والغرضوانتهائهابدء الزيارة  موعد :ائريستضيف الز

د في سجل الزوار  ً لم يكن  أخرى    أشكال احتكاكاجتماع شخصي أو    ضمنمعروفة شارك فيها الزائر    أنشطة أي    يجب أن تر  فيها    متاحا

 . على مسافة ستة أقدام  التباعد االجتماعي مراعاة

ً تاسع ومقدمي    أولوياء الطلبة، على  اإلمكان   . عندإلى أقصى الحدود  ومقدمي الرعاية من دخول الحرم الجامعي أولوياء الطلبةسيتم تقييد  .  ا

  7200-834-716  الرقم   المدرسة علىفي    Switchboard بـ  يوم الدراسي االتصالالرعاية الذين يحتاجون إلى اصطحاب طفلهم أثناء ال

 .د الموظفين بإحضار الطفل مباشرةً إلى سيارة الوالدينأحفيبادر  ،من سيارتهم

 . 19- كوفيدب خطر انتقال العدوى . احتواء 4

 تدريب. الأ. 

 . 19-كوفيدعالمات وأعراض  رصديتم تدريب الموظفين على . أوالً 

 ً ن أن  العالمات واألعراض مع الطالب، والتي يمك  استعراض ب   المسؤول عن المساكن الطالبيةوالطاقم    هم ن ومساعدويقوم المعلمو.  ثانيا

 إذا لزم األمر. منها  ممرضات المدرسة  تتحقق

 عراض. األ بادية عليهماألفراد الب. 

إلى مكتب.  أوالً  الفور  المرض على  أعراض  تظهر عليهم  الذين  الطالب والموظفين  إرسال  يجب على ممرضة  ي الصح  الشؤون  يتم  ة. 

ا   لالزمأن  تجري التقييم االمدرسة     قد تظهر   إذا كانت حالة مزمنة )مثل الربو والحساسية وأمراض الجهاز الهضمي المزمنة(  للتحقق مم 

 ولكنها ال تمثل تهديًدا للصحة العامة.  19- كوفيدأعراًضا مشابهة ل عليها

 ً حرارة    أي طالب أو موظف يعاني من  وصرف، فستقوم المدرسة على الفور بعزل  لتقييما  حاضرة إلجراءتكن ممرضة المدرسة  . إذا لم  ثانيا

ل  أي    أو  مرتفعة أخرى  الطالب والموظف  يُطلَب منحالة صحية مزمنة.  ب   غير مبررة   19-كوفيدأعراض  بيوتهمجميع  إلى  المرسلين   ين 

 ن اإلرشادات. للحصول على مزيد م ةالصحة المحلي  دائرةاالتصال بمقدم الرعاية الصحية و / أو  
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 ً - كوفيدالطالب والموظفين الذين تظهر عليهم أعراض    ستضافةالصحة ال  الشؤون   منطقتان معزولتان منفصلتان عن مكتبتُخص ص  .  ثالثا

مع الحفاظ على    الموظف ل ممرضة المدرسة( بمراقبة الطالب أو  فض  يقوم أحد أعضاء فريق العمل )يُ ف من المبنى.    إلى حين خروجهم  19

وقفازات ونظام    ورداءللوجه    وقناعالتباعد االجتماعي. سيتم توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة للموظفين بما في ذلك درع الوجه  

 . الصطحاب الولد ألوصياءا/   قدوم األهلانتظار  ب إمكانيات الرسائل النصية(  اتصال )راديو ثنائي االتجاه أو 

 . 91قاعة سانت أنتوني رقم و  17المبنى الرئيسي  قاعة   هماالعزل  تا( غرف1

 ً  ساعة على األقل قبل التنظيف والتعقيم.  24تنتظر المدرسة  ، وعند اإلمكان  تعقيمها بعد كل استخدام. يتم تنظيف غرفة العزل و .رابعا

 ً المشتبه  أو    19-كوفيدب   المؤكدة إصابتهمالتي يستخدمها الطالب / الموظفون    األمكنةلتنظيف وتطهير جميع    ATPتنسق المدرسة مع  .  خامسا

.  على األرض   الرذاذ المتطاير من الجهاز التنفسي   يستقر   حتىساعة على األقل قبل التنظيف والتعقيم    24  المدرسة   تنتظر   ،عند اإلمكانبها.  

 . وتطهيرهاها يفتنظ فور ألمكنة  تلك ا ث م يُعاد فتح

ً سادس إضافية، فيما يجري العمل على  مشتركة    قاعة/    قاعة صفإلى    ،الطالب / الموظفالصف ذاته، كزمالء/ الطالب في  ال. يتم نقل  ا

 األصلي.  تعقيم الصف

ً سابع ً شخص قد خالط طفلهم   بأن  / األوصياء وإبالغهم   أولوياء الطلبة. يتم االتصال ب ا ً مصاب  ا  ، عند حدوث ذلك. 19- كوفيدب  ا

 ً  ، عند حدوث ذلك. 19- كوفيدب  شخص مصابب  لصيقبأنهم قد كانوا على احتكاك يتم االتصال بالموظفين وإبالغهم . ثامنا

ً تاسع ستة أقدام من شخص مصاب بفيروس    مسافة  ضمنشخص  هو تواجد  "  حتكاك اللصيقورك أن "االوالية نيوي في  . تعتبر وزارة الصحة  ا

 . ه عزل   على ذاك الشخص ولغاية  المرض  أعراض  قبل ظهور التي تبدأ  ساعة    48الـ   فترة، وذلك ضمن  دة عشر دقائق على األقللم  19-كوفيد

 . 19-كوفيد مع نتيجة سلبية لفحصأعراض  ظهور العودة إلى المدرسة بعد  ج. 

للطالب أو الموظف بالعودة إلى المدرسة بعد ظهور أعراض    كي تسمح  بالتوجيهات الصادرة عن مركز مكافحة األمراض   المدرسة   تلتزم(  1

،  طبيب(مرض ممارس أو مساعد  من قبل مقدم الرعاية الصحية )طبيب أو م  19- إصابته بمرض كوفيد  . إذا لم يتم تشخيصعليه   19-كوفيد

 : عند استيفائه الشروط التاليةفيمكنه العودة إلى المدرسة 
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 ؛ساعة 24لمدة   وشعوره بتحسن، الحرارة لخفضأدوية  دون تناول، الحرارةفور زوال أ( 

 األعراض.  وعند زوال ،  التشخيصي جاءت سلبية 19-المعاينة أن  نتيجة فحص كوفيدمقدم الرعاية الصحية بعد عندما يوث ق ب( 

إذا يعاني من حالة   ج(  أنه  التشخيص  الرعايةمن    يستحصل أن    عليهوبالتالي،  .  أخرى   بي ن  إلى    عودته ب   على ورقة تسمح  الصحية  مقدم 

 المدرسة. 

 . فحص رغم ظهور أعراضل الخضوع لأو عدم  19- كوفيدب  إصابة مؤكدةالعودة إلى المدرسة بعد د. 

، ض التي يعاني منهاعرااألأو    الفحص التشخيصيمن قبل مقدم الرعاية الصحية بناًء على    19-كوفيد( إذا تم تشخيص شخص مصاب ب 1

 : إلى حين البيت بل عليه أن يبقى في المدرسة  القدوم إلى  يجوز له، فال عليهعراض األ ظهور رغم  19- كوفيد خضع لفحصأو لم ي 

 ؛األقل منذ ظهور األعراض ألول مرةعشرة أيام على  مرورأ( 

 ( ؛الحرارة أدوية لخفض  تناول)بدون  ارتفاع حرارة الشخص ثالثة أيام على األقل منذ   مرور ب( 

 ، بما في ذلك السعال وضيق التنفس. الشخصقل منذ تحسن األعراض لدى ثالثة أيام على األومرور   ج(

 مؤكدة. بحالة  االحتكاك العودة إلى المدرسة بعد ه. 

على مسافة ستة أقدام من شخص مصاب بفيروس  الذين تواجدوا  بالحجر الصحي لألفراد    وزارة الصحة في والية نيويورك( توصي  1

 المرض وحتى وقت عزل الشخص.  أعراض ساعة قبل ظهور  48بدًءا من  ،لمدة عشر دقائق على األقل  19-كوفيد

طالب أو موظف لديه حالة مؤكدة  ب  احتكاك لصيقيُطلب من جميع الطالب والموظفين الذين لم تظهر عليهم أعراض والذين كانوا على ( 2

ا وًما. ي  14الحجر الصحي لمدة  االلتزام ب  19-دكوفي ل  أعاله.  المحددةالعزل  بشروط فعليهم التقي د،  ظهرت عليهم األعراضإذا أم 

يوًما    14( بالحجر الصحي لمدة  CDCمكافحة األمراض والوقاية منها )  مركزوصي  ي :  لشخص مصاب   الصحي بعد التعرض ( الحجر  3

لبعد التعرض   الشخص    يخرج، من الممكن أن  في حالة اإلصابة. وبالتالي  ظهور المرضالذي قد يستغرقه  لوقت  لشخص مصاب، تبعاً 

 من حال العزلة  ة إصابته المعروف
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 شخص خاضع للحجر الصحي بسبب احتمال إصابته.   أبكر من خروج

 أثناء غيابهم.قسراً أو طوعاً بخدمات التعليم عن بعد لحجر الصحي ا الموجودين فيلطالب ا يتم  تزويد( 4

 . المخالطين لها  المؤكدة وتتبع 19- كوفيدالمؤكدة إصابتها ب  حالةال . و

موظف أو طالب أو  يخضع له أي     19-كوفيد   لفحص بأي نتيجة إيجابية    وزارة الصحة المحلية وفي الوالية   إعالمب   المدرسة. ستقوم  أوالً 

 ا.، فور تبل غها بهزائر

 ً  وزارة الصحة المحلية وفي الوالية لتتب ع المخالطين.  التي تقوم بها جهودال. ستتعاون المدرسة مع ثانيا

.  تحديث جداول الطالب   والحرص على،  خالل االحتفاظ بسجالت حضور دقيقة وسجل الزوارمن    تلك الجهودفي    المدرسةتساعد  سأ(  

 . الواليةدرالية وقوانين الف واألنظمة القوانين عليه في  المنصوص السرية  مراعاة مبدأ وتحرص أيضاً على

 . الفحص إجراء ز. 

 :Recovering, Rebuilding, and Renewingوزارة التربية في والية نيويورك بشأن إعادة فتح المدارس    ات إرشادنص  ت .  أوالً 

The Spirit of New York’s Schools Reopening Guidance  " :توجيهات تقي د ب بشدة أن ت   المدارس  ىوصَ تُ على ما يلي

.  تُخضع الطالب والموظفين الختبار األجسام المضاداتأو    إجراءه أو تطلب    COVID- 19  فحص وأال تجري    مركز مكافحة األمراض، 

 ". أن يحددا مدة ضرورة إجراء الفحص  أو وزارة الصحة المحليةمقدم الرعاية الصحية ألنه يعود إلى 

 ً  . 19-كوفيدل الفحص التشخيصي المدرسة، لن تجري أعاله دات المشار إليها. وفقًا لإلرشاثانيا

 ً الرعاية الصحية و /    بمقد ملالتصال    19- كوفيدألسباب تتعلق ب   مصروفينال  يتم توجيه جميع الطالب والموظفينأعاله،    محدد . كما هو  ثالثا

 . للحصول على مزيد من اإلرشاد ة لصحة المحلي ا وزارةأو 

، وفي حال تغي بها.  ت هي المسؤولة عن إرسال الطالب إلى المنزل ، إذا كان ممرضة المدرسة  عن ذا التوجيه  ه  يصدر ،  ( بالنسبة للطالب1

 . الهيئة اإلدارية  يصدر أمر إرسال الطالب إلى منزله من أحد أعضاء

ا(  2 الصحة المحلية    وزارة الرعاية الصحية و / أو    بمقد م تصال  االالموارد البشرية    قسم   المصروف إلى منزله فيطلب منه   الموظف   أم 

 . اإلرشاد للحصول على مزيد من 
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 معلومات االتصال بإدارة الصحة 

  Covid- 19 خط الهاتف المباشر ل والية نيويوركفي  الصحة  وزارة

1-888-364-3065 

  2929-858-716 مقاطعة ايري في وزارة الصحة 

 عد.(اموالولجدولة  ها وأوقات  هاختبار ومواقعاالتواريخ للتعرف على  )

  Covid- 19 خط الهاتف المباشر ل تشوتاوكوا مقاطعة في وزارة الصحة 

866-604-6789 

 716-373-8050 كاتاروجوس مقاطعة في وزارة الصحة 

 7430-439-716 نياجرا مقاطعة في وزارة الصحة 

 

 انتقال الفيروس.   عند الضرورة بسبب،  الحضوريالتعليم وقف و المدرسة  المنشآت . إغالق 5

 مبكرة.  إنذاراتأ. 

جميع المقاييس    وترصدالمحلية.    19- كوفيد، باإلضافة إلى غياب الموظفين وبيانات  بعناية حضور الطالب وغيابهم  المدرسة. ستراقب  أوالً 

  فوق   19-كوفيدب   ة التي تدل  على ارتفاع عدد اإلصاباتمبكرال  من اإلشارات التحذيرية  باعتبارها  ،التي حددتها الدولة وإدارة الصحة المحلية

 المقبول.  الحد  

 . م عن بعدي التعل خطة ب. 

 . 2020-2019في نهاية العام الدراسي   المعتمدةمماثلة لتلك  وسائل  المدرسة ستعتمد، العودة إلى التعلم عن بعد ضرورةعند . أوالً 

 ً تلتزم  ثانيا تقديم    المدرسة.  لتلبية األهداف    التعليم عن بعدمتخصصة باستخدام نموذج  ال  تعليمخدمات الباالستمرار في  خالل هذه األزمة 

ً تسليم  و ،اإللكترونية  دعم من خالل المنصاتر الالسنوية لطالبنا. سيستم والمؤتمرات الهاتفية إذا كان التعلم عن بعد    ،المواد والخطط يدويا

، بما في ذلك:  سرل بشكل أفضل مع الطالب واألمتعددة للتواص   وسائلالمعلمون والمعالجون والموظفون في استخدام   سيواصل ضرورًيا. 

  PECSومواد برايل المحدثة وكتب    Slack.comالخاصة ذات المحتوى الفردي و YouTubeالبريد اإللكتروني والرسائل النصية وقنوات  

الخاصة،    Facebookحسابات  و ،  Skype  ،See Saw  وبرامج  ،زومعبر تطبيق    مؤتمرات الفيديوو،  المنفصل التجريبي  ABAتدريب  مواد  و

   كذلك تستمر المدرسة . Google Classroom، وRemind ،Class Dojo و
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 الدعم. أشكال المواد و تلكالستخدام   السبلحول أفضل   الالزمة بالتوجيهات واإلرشادات األسر في تزويد 

 . التعليم المختلط  خطة ج.  

ات الحكومية والمحلية  إلرشادبا مماثلة  هجينةخطة   كل  وستتقي د.  مرإذا لزم األ  مختلط ال التعليم نموذج  ستدرس المدرسة إمكانية اعتماد. أوالً 

إلى    حاجة ماسة ب   همجميع طالبنا    باعتبار أن  ؛  الطالب على قدم المساواة  على معاملة ق  مطب    مختلطنموذج    ، كما يحرص كل  ذات الصلة

 التعل م.

 ً ً   المدرسة الجدول الزمني المقترح للعودة المختلطة إلى  تجدون  .  ثانيا ً   المرحلية   (. لكن  جدول العودةد)كملحق    مرفقا نجاح  ب   يبقى مرهونا

َدة الحكومة    الصادرة عن  أو التوجيهات  اإلرشاداتب   وكذلك ،  األسرة المدرسية  بين أفرادمعدالت اإلصابة  ب ، واستكمال كل  مرحلة على ح 

 . ومات المحليةالحك الوالية وحكومة درالية و الف
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 فتح  الإعادة باستالم خطة  . إقرار 6

 

جراءات الواردة في  مدرسة سانت ماري للصم. أفهم وأوافق على أنه من مسؤوليتي قراءة اإل   فتحأقر بأنني تلقيت نسخة من خطة إعادة  

إذا ك  أعلمعليها.    ط العالخطة واال  الخطةأنه  بمنسق ان لدي أي أسئلة بخصوص هذه  فيمكنني االتصال  ،  المدرسةالسالمة في    شؤون  ، 

Richard Szafranek7200- 834( 716)  الرقم  ، المتوفر على Ext. 169 البريد اإللكتروني  أو richards@smsdk12.org . 

 

 

__________________________________________ 

 االسم )يرجى الطباعة( 

 

__________________________________________ 

 التوقيع

 

__________________________________________ 

 تاريخ ال

 

   

 . لمدرسةاإللكتروني لوقع مالعلى تح خطة إعادة الفل  يمكن االط الع على آخر إصدار مرنة. مالحظة: هذه الخطة هي وثيقة 
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 ة الثانوي الصفوففي  التباعد االجتماعي   تعليمات -A الملحق 
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 الثانوية  الصفوف االجتماعي في  باعدالت تعليمات

أوقات اليوم   التباعد االجتماعي  تعليمات ضافية اإلمالحظات ال

 والمواقع
ب المدرسة  ممرضة  الحرارة    فحصستقوم  درجة 

 ،الروتين الصباحي للطالب المقيمينكجزء من    يومياً،

أّما بالنسبة إلى الطالب القادمين من خارج المدرسة  

/    أولياء الطلبةوصول. سيكون  العند  فتؤّخذ حرارتهم  

الخارجطالب  الأوصياء    مسؤولين عن  القادمين من 

رارة أطفالهم كل  درجة حبشأن    تقديم إفادة إلكترونية

ثّم  أيام االثنين للطالب المقيمين.  ، وقبل المدرسة  يوم

المدرسة    تقوم حرارة ممرضة  درجة  من    بالتثبّت 

المقيمين  ال الثالثاء    منطالب  صباح    ولغايةيوم 

 .الجمعة

 

 

المدرسة ضمن وحداتهم   في  نوالطالب المقيميبقى  

الفطور.  السكنية   الموظفون لتناول  إليهم  فيحضر 

ب الذين يحضرون طالال  أّما .  الطعاموجبات    المقيمون

الباب   منفينزلون      يومياً  من  ويدخلون  الحافالت 

مدخل    القريب موقف المصعد  من  إلى  المؤدي 

فوراً   .المركزي  السيارات صاالت   يتجهون  إلى 

السفلي    ة الرياض الطابق  في  الرئيسي  المبنى  في 

باستخدام    الفطورلتناول   يُسمح  بعد    الخزائن)ال  إال 

لالزدحاماالنتها  تجنباً  الفطور  من   (.اتالممرفي    ء 

  طاولة واحدة   فقط على  نطالب واحد او طالبا  يجلس

لعرضها الحفاظ  تبعاً  ً   )مع  نصف    مسافة  على  دوما

  (. يتمّ حول كل طالبستة أقدام على األقل    منقطر  

لهم   الطعام  وجبات  قبلإحضار  مساعدي   من 

الجلوس    أقنعتهم  نزعللطالب    يجوز  .المعلمين عند 

ارتداؤها   عليهم  إنّما  وجباتهم،  لتناول  الطاولة  على 

إل  عند االنتهاء من تناول فطورهم  مجدداً  ى  والعودة 

 الممرات.

 

الوصول  

 الفطور و
 
صاالت ال

الرياضية في  
الطابق السفلي  

من المبنى 
 الرئيسي

 
8:00 - 8:30 

 صباًحا
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أوقات اليوم   التباعد االجتماعي  تعليمات ضافية اإلمالحظات ال

 والمواقع 
يتّم الحفاظ على مسافة ستة أقدام على األقل بين خزائن طالب   

بين أقدام  وستة  المتوسطة،  الم  خزائن  المرحلة  حلة  ر طالب 

المرحلة المتوسطة بطالب   من يلتقي طالب مجال ألنّ  . الالثانوية

 إذ تفصل  ،من اليوم  أّي وقتالمرحلة الثانوية عند الخزائن في  من  

،  المستخدمة  خزائنفارغة بين جميع ال  خزائنخزانتان أو ثالث  

تفصل   ستة  ب أركما  أو  خمسة  أو  جميع  خزائنعة   طالب  بين 

الثانوية )انظر الرسم    المرحلةوجميع طالب    المرحلة المتوسطة

 (. أ البياني المرفق في الملحق 
 

،  الوقت ذاتهفي  ر المياهدوفي  أن يتواجد  لطالب واحد فقط  يُسَمح

يقوم  و.  الحصص  أثناء الحصة الدراسية أو ما بين  سواء استخدمها

 المياه طوال اليوم.  دوربتنظيف المكلّفون  نموظفوال
 

وضع الجدران    إشارات  سيتم  األوعلى    رض على 

على   الحفاظ  في  االجتماعي  للمساعدة    بين التباعد 

يجب  والطالب  الموظفين التي  في    كما  المساحات 

 .يتنقلون فيها، عند الضرورة واإلمكان
 

المرحلة  طالب    ينصرف،  صباًحا  8:20الساعة    عند

 خزائنهم، ويتوجهون إلى  من قاعة الفطور  المتوسطة

وهم  االجتماعي  التباعد  مراعين  صفوفاً  صفوفاً 

األقنعة الطالب  .  يرتدون  في  ن  أعلى    في يتواجدوا 

 كحدّ أقصى.   صباًحا 8:25 قبل  قاعاتهم الدراسية
 

  لمرحلة اطالب    ينصرف،  صباًحا  8:25الساعة    عند

إلى    الفطور،  من قاعةالثانوية     خزائنهم ويتوجهون 

وهم  االجتماعي  التباعد  مراعين  صفوفاً  صفوفاً 

األقنعة الطالب    .يرتدون  في أن  على    يتواجدوا 

 كحدّ أقصى.  صباًحا   8:30 قبل  قاعاتهم الدراسية
 

لطالب   المتوسطةيمكن   الخزائن استخدام    المرحلة 

صباًحا فقط(    8:25- 8:20)   الفطورالخاصة بهم بعد  

والسابعة  وبعد   والخامسة  والثالثة  األولى  الحصص 

 مساًء فقط(.  2:55-2:50والثامنة )
 

لطالب    الخزائن استخدام  الثانوية    المرحلةيمكن 

صباًحا    8:30-8:25)  الفطورالخاصة بهم فقط بعد  

والسادسة  الحصص  وبعد    فقط( والرابعة  الثانية 

 صباًحا(.   3:00-2:55) والثامنة
 

في  ينصرف الطالب  انتهاء   ذاته  الوقت  جميع    عند 

في  األيرتدون  هم  و  حصة،كل   في    وقت  كلقنعة 

 الممرات. 
 

ل  تعديل  تمّ  بدالً    توفيرجدول الحصص  خمس دقائق 

جميع  من   بين  دقائق  هذا    فيتيح.  الحصصثالث 

ب  للطالب  اإلضافي  )بعد    خزائنهم  استخدام الوقت 

في الخارج    والتنّزهالحصص المخصصة لهم فقط(  

من   قليالً   ستراحةاالالهواء النقي و  شمّ وجيزة ل   لفترة

  يحافظ ، يجب أن  . أثناء التواجد بالخارجالقناعارتداء  

بعد   دائًما على  والموظفون  أقدام على  الطالب  ستة 

 األقل. 
 

تنظيف   )مثل    ةالدراسي   اللوازمسيتم  المشتركة 

( بشكل أساسي من  ة الخ الكراسي والمكاتب والمبرا

الثالث  الدقائق  خالل  المعلمين  مساعدي   ة قبل 

 كل حصة دراسية. لاإلضافية 

 التنقّل أوقات 
 

في  التنقل
  بين الممرات

   صفوفال
والذهاب الى  

 المياه  دور
 ةزيار وأ

مكتب  
 ،  ةالممرض

في جميع 
 أنحاء

 المدرسة 
 
 
   –صباًحا   8 

 بعد الظهر  3
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أوقات اليوم   التباعد االجتماعي  تعليمات ضافية اإلمالحظات ال

 والمواقع 
جدول   من اً حصص  ةثماني معدل  ال  الحصصيتضمن  بدالً   ،

إلى   42من    حصص، على مدار اليوم. تم تمديد جميع الةتسع

كذلك تّم  .  ة الغداءب دقيقة لوج  30، مع اإلبقاء على  دقيقة  45

ووقت التنقّل    ينمحددال  نصرافاالووقت   الصفوقت    تمديد

الصفوف إضافيةلبضع    بين  البياني  أ)  دقائق  الرسم  نظر 

 . (Bالمرفق في الملحق 

 

  

الغداء  تقديمتم   من اليوم  في  موعد  المزيد  إتاحة  أجل  من   ،

  المرحلة   لطالبغداء  ال  موعديتنظيف بين  لعمال األ  الوقت

واالبتدائية. فإنّ   الثانوية  ال  وبالتالي،  ساعة  فترة  نصف 

ستخدام االبين    الفاصلة(  ظهراً   12:00  - صباًحا    11:30)

طاوالت والكراسي  ال تنظيف  ستسمح ب لكافيتريا  األول والثاني ل

 بها جيداً.  المحيطة والمساحات

 

 

والثانوية    المرحلتين المتوسطةجميع طالب    يواظب 

طاوالتهم على    على ارتداء القناع إلى حين الجلوس 

التباعد تراعي  بطريقة  في   جتماعياال  الموزعة 

  وقاعة الطعام الكافتيريا الصغيرة والكافيتريا الكبيرة  

 . إذا لزم األمرالخضراء 
إليهم الغداء    يُحضر  وجبات  المعلمين  مساعدو 

ال مسب   المعلّبة الطاوالت.  إلى  للطالب    قًا  يُسمح 

والتجب  استخدام    ولالوقوف  إلى  احتاجوا  إذا  إال 

الممرضة.    الحمام مكتب  زيارة  عليهم  أو  فيكون 

ارتداء القناع كلّما اضطروا إلى مغادرة الطاولة التي 

   يتناولون عليها وجبتهم.
 

الوقاية الشخصية )األقنعة    لوازمالموظفون  يرتدي  

والقفا الغداءوالدروع  أثناء  يتناولون   وال  ،زات( 

 لطالب. ل المخصصة  غداءال استراحةطعامهم أثناء 

 غداء وجبة ال
 
صغيرة ال اكافيتري ال

كبيرة  الا كافيتري وال
  الطعام وقاعة

 ،  الخضراء
 المبنى الرئيسي 

 
11:00-11:30  

 صباًحا
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 أوقات اليوم والمواقع  التباعد االجتماعي  تعليمات ضافية اإلمالحظات ال

ند  ع، حتى  تعلّمهمب ارتداء األقنعة أثناء  على الطال

قواعد اال  مراعاة  لهم إنّما    .جتماعيالتباعد  سيُتاح 

 في فترات معّينة.مراراً نزع القناع 
 

المتعلقة    جراءاتاإل  ة القاعات الدراسي بعض    ستعّزز

الشخصية.    بلوازم لالوقاية  الموظفين فيُتاح  جميع 

تلك اللوازم على . تشمل  على لوازم محّسنة  الحصول

الحصر ال  المثال  الوجهودرالرداء،  :  سبيل    ، ع 

 والقفازات.  قناع،وال
 
غير القادرين على    للطالب  الالزمة تُتخذ الترتيبات  س

األقنعة.  توفير    تحمل  من فيتّم  متنوعة  مجموعة 

ل الشخصية  الوقاية  مع والطالبلموظفين  معدات   ،

الواحد   "المقاس  مبدأ  أّن  االعتبار  بعين  األخذ 

الطالب    المناسب للجميع" قد ال ينطبق على بعض

 األصغر سًنا والطالب ذوي اإلعاقات األكثر تعقيدًا. 
 
  الضرورية   لوازمالعالج    وغرفة  قاعة دراسيةكل  ل

 ين لتنظيف األسطح ب 

استعراضتمّ  المعلمين      قبل  الدراسية من  القاعات  جميع 

عبر  طلب  بموجب اإللكتروني  وارد  قبل   ،البريد  ومن 

القيام    من خالل  المنشآت المدرسية،المدير المساعد ومدير  

مبانيها  بجولة إدخالها    تعديالتل التحديد    على  المطلوب 

التباعد االجتماعي   ما يكفي من  تحقيقمن أجل  األثاث    على

 طالب والموظفين في القاعات الدراسية. بين ال
 

المدرسة   وعند  عن   ية زجاج  فواصلستوفر  اللزوم  د 

 .اإلمكان
 

  في الطابق األول إلى الطابق الثالث    تم نقل صف واحد من

الرئيسي   األوسعالمبنى  الصف  الحتياجات  في  .  تلبيةً 

 معلماناألول  الطابق  الفارغة في    القاعة   المقابل، سيستخدم

إلى استخدام هذه   ضطرانأصغر وسي   صف  الديهماثنان  

يومًيا  القاعة   لديهمتقريباً  مرتين  يكون    صفوف   اعندما 

 أكثر من أربعة طالب.  تضمّ 
 

ال  إزاحةضروري  ال  من  كان قاعات    منطاوالت  بعض 

مجموعات    كانت تُستخدَم في السابق لتعليمأخرى )  دراسية

الحفاظ على مسافة متباعدة  ( من أجل  صغيرةو  متالصقة

في تلك الصفوف، وفي    مكاتب الطالب  جميع  كافية وسط

 . ما بينها
 
الفتاتست  الجدران    وضع  األعلى  على    ، رضوإشارات 

  الطالب والموظفين بين    للحفاظ على مسافة متباعدة كافية

 حينما يكون ذلك متاحاً وضرورياً. في القاعات الدراسية 
 

لوازمهم الخاصة في الصف، عند على  الطالب    سيحصل

يمكن   دواتأعلى  شتركة  الم  اللوازمتقتصر  و؛  اإلمكان

 . استخدام وآخرتنظيفها بين 
 
فصلس في  يتّم  تقويمقاع  الطاوالت  فواصل  ب النطق    ات 

 زجاجية. 
 

التباعد االجتماعي    تعليماتالتربية البدنية ب   صفوف  تتقّيد

مسافة من  قدًما  12  على  لكن،  تلك   المفّضل.  إجراء 

 . الصفوف في الخارج

األكاديمية  الصفوف

والتخصصية  

والعالجية 

 واالختيارية
 

صفوف  جميع 
 الثانوية  المرحلة

   في أنحاء المدرسة
 
 

 -صباًحا   8:35

 بعد الظهر  2:50
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أوقات اليوم   التباعد االجتماعي  تعليمات ضافية اإلمالحظات ال

 والمواقع 

وآخر  وأخرى  ةمجموع يستخدم ال  .  وطالب  أن  يجب 

أدوات   ألّن  التنظيفالطالب  كل    الُمضاف الوقت  ،  على 

سيسمح  دراسية  بينب   حصة  األسطح  مجموعة    تنظيف 

 . وأخرى وطالب وآخر

الحاالتف بعض  الفيديو ي  مؤتمرات  استخدام  سيتم   ،

 للتعاون بين القاعات الدراسية.
 

إنّما الخارجية    اللعبمساحات    استخداملطالب  ل  يُتاح 

  تبعاً لمواعيد محددة.
 

استخدام   قبل  اليدين  معقم  الطالب    معدات سيستخدم 

 . وبعده الملعب
 

للطالب القناع"  يُتاح  الخارج  وهو"  نزع  عند في   ،

التباعد إلى أقصى حدّ عن الشخص   كّن عليهل.  اإلمكان

عند ستة أقدام على األقل    على مسافةوالحفاظ    اآلخر

 .القناع نزع

 

  المالعب

مساحات  الو

 خارجيةال
 
 خارج ي الف

 
 -صباًحا   8:00

 بعد الظهر  3:00

 عند  صفوفهم المتوسطة من    ينصرف طالب المرحلة 

الظهر  2:50الساعة   ثّم    بعد  خزائنهم،  ليتفقّدوا 

الساعة    يتوجهون بحلول  حافالتهم  إلى  الفور  على 

 . بعد الظهر 2:55
 

المرحلة طالب   عند  صفوفهم من    الثانوية  ينصرف 

 ليتفقّدوا خزائنهم، ثّم يتوجون  بعد الظهر  2:55  الساعة

حافالتهم إلى  الفور  الساعة    على  بعد   3:00بحلول 

   .الظهر
 
  الطالب المقيمون  المساكن الطالبية موظفو صطحبي 

   .ةدراسي ال من القاعات

  االنصراف

 
جميع القاعات 

 الدراسية 
 

2:50 - 3:00  

 بعد الظهر
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مالحظات  ال

 ضافيةاإل
أوقات اليوم   التباعد االجتماعي  تعليمات

 والمواقع 
كّل : على الطالب ارتداء أقنعتهم في  نصراف االعلى    أعاله في هذه الوثيقة  الواردةتعليمات  التُطّبق   

انتقالهم من    عندستة أقدام على األقل    والبقاء متباعدين على مسافة  ،أثناء تواجدهم في الممرات  وقت

 االنصراف الخارجية. باحةإلى الصف 
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  متطلبات التباعدتلبيةً ل الخزائن خدامجدول است

 

105و  103,  101 الغرف خارج  الخزائن في الممرترتيب   

HS = الثانوية  الصفوف طالب خزائن  

MS = المتوسطة   الصفوفطالب  خزائن   

Room 105     Room 103  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

121و  119,  117خارج الغرف  الخزائن في الممرترتيب   

HS = الثانوية  الصفوف طالب خزائن  

  

 

 

Room 117      Room 119                          

 

521و  321 تينخارج الغرف في الممر الخزائنترتيب   

HS = الثانوية  الصفوفطالب  خزائن  

MS =    المتوسطة الصفوفطالب  خزائن 

 

 

 

      Room 123  

 

 

 

 

 

HS    MS    HS 

        

 

HS    MS    HS 

        

 

HS    MS    HS 

        

 

HS    HS    
        

 

HS    HS    HS 

        

 

HS    HS    HS 

        

 

MS   HS   MS   HS 

        

 

MS   HS   MS 

        

 

MS    HS 
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الحصص معّدالً  برنامج  

 أوقات اليوم  النشاط و / أو الحصة 

ً  8:20 – 8 الوصول إلى المباني  صباحا

ً  8:20 – 8 المتوسطة  الصفوفلطالب  الفطور  صباحا

 الثانوية  الصفوفلطالب  الفطور

الرياضية من الساعة    الصفوفطالب    يالزم طالب    يتوّجه  فيماصباًحا    8:25- 8:20الثانوية صالة األلعاب 
 .وقاعاتهم الدراسية خزائنهمإلى   المتوسطة الصفوف 

8 – 8:25  ً  صباحا

 المتوسطة  الصفوفلطالب الصف  قاعة

ضافية حول ممارسات  لتلقي إرشادات إ  قاعة الصف  فيخمس دقائق إضافية  بقاء طالب الصفوف المتوسطة  
 الخ، ومراجعة المهارات التنظيمية ، النظافة الشخصية السليمة

 صباًحا.  8:35-8:30اإلعالنات الصباحية لجميع الطالب من  تمريريتم 

 ثمّ يسّلمون ذلك اليوم.  المقدّمة في    المأكوالت  تحديد خياراتهم من قائمة نموذج طلب الغداء ل  ملءعلى الطالب  
 إلى مساعدي المعلمين إلرسالها عبر البريد اإللكتروني إلى طاقم الكافتيريا خالل الحصة األولى.  النموذج

8:25 –  8:35   ً  صباحا

 الثانوية  الصفوفلطالب الصف  قاعة

 صباًحا.  8:35-8:30من  اإلعالنات الصباحية لجميع الطالب تمريريتم 

ثمّ يسّلمون ذلك اليوم.  المقدّمة في    المأكوالت  تحديد خياراتهم من قائمة نموذج طلب الغداء ل  ملءعلى الطالب  
 إلى مساعدي المعلمين إلرسالها عبر البريد اإللكتروني إلى طاقم الكافتيريا خالل الحصة األولى.  النموذج

8:30 –  8:35   ً  صباحا

ً   9:20  – 8:35 الحصة االولى     صباحا

ً  10:10–9:25 الحصة الثانية  صباحا

ً  11 –  10:15 الحصة الثالثة  صباحا

 الحصة الرابعة 

 موظفين الثانوية وال الصفوفطالب جميع الغذاء ل
 صباحا  11:30 – 11

ً   11:35 الحصة الخامسة    –صباحا

 ظهراً   12:20

   1:10 –  12:25 الحصة السادسة 

 بعد الظهر

 بعد الظهر  2– 1:15 الحصة السابعة 

 2:50  – 2:05 الحصة الثامنة

 بعد الظهر

 اإلعدادية الصفوف المتوسطة طالب   نصرافا

 ومنها،  بعد الظهر  2:50الساعة    عند  خزائنهمإلى    من قاعاتهم الدراسية  التوّجه  المتوسطة  الصفوفعلى طالب  
 . الخارجيةاالنصراف  باحةعلى الفور إلى 

2:50 –  2:55 

 بعد الظهر

 الثانوية   الصفوف طالب  نصرافا

 ومنها ،  بعد الظهر  2:55الساعة    عند  خزائنهمإلى    من قاعاتهم الدراسية   التوّجه  الثانوية  الصفوف على طالب  
 . الخارجيةاالنصراف  باحةعلى الفور إلى 

2:55 –  3 

 بعد الظهر

 

 

 

 

 

 

 

 



Final 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 ة االبتدائي الصفوفاالجتماعي في  لتباعدا  تعليمات -  ب. الملحق  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Final 

46 
 

 الصفوف االبتدائية االجتماعي في  باعدالت تعليمات

 

 

 

 

 

 

 

أوقات اليوم   التباعد االجتماعي  تعليمات ضافية اإلمالحظات ال

 والمواقع 
المدرسة    تفحص ً ممرضة  حرارة    يوميا

الصباحي    الطالب الروتين  من  كجزء 

وتفحص حرارة الطالب    ،للطالب المقيمين

الخارج   من  إلى   هموصولعند  القادمين 

 . المدرسة
 

األوصياء  األهلسيكون   الطالب    /  عن 

 مسؤولين عن  القادمين من خارج المدرسة

إفادة   حرارة ال درجة    عن  ةإلكتروني   تقديم 

يوم  أوالدهم،  لدى اليوم   بدء قبل    كل 

 . الدراسي
 

األ األوصياء    هلسيكون  طالب  ال عن  / 

  ة إلكتروني   إفادة  تقديم  عن  نمسؤولي   المقيمين

كل يوم   لدى أوالدهم  حرارةالدرجة    عن  

تقوم.  اثنين بهذه    فيما  المدرسة  ممرضة 

ولغاية  يوم الثالثاء  من  كل صباح،  المهمة  

 الجمعة.  يوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المساكن الطالبية، حيث    قاعة  في  ون فطورهمالطالب المقيم  يتناول•  

 . ات الطعاموجب  يُحِضر لهم موظفو المساكن
 
المدخل األقرب    فيدخلون إلى المدرسة من  غير المقيمينطالب  الأّما  •  

 . الفطور لقاعة
 

تبعاً    يجلس  • واحدة  طاولة  على  فقط  طالبان  او  واحد  طالب 

ً   )مع الحفاظلعرضها   ستة أقدام    مننصف قطر    مسافة  على  دوما

من إحضار وجبات الطعام لهم    (. يتمّ حول كل طالبعلى األقل  

عند الجلوس   أقنعتهم  نزعللطالب    يجوز  .قبل مساعدي المعلمين

ارتداؤها مجدداً  عليهم  إنّما  لتناول وجباتهم،  الطاولة  عند    على 

 والعودة إلى الممرات.  االنتهاء من تناول فطورهم

 الوصول 
(8:00  -  8:30  

 صباًحا( 
 

 المداخل: 
 تايلور هول • 

 •المبنى الرئيسي 
 الرئيسية• القاعة 

 
 : الفطورمواقع 

ة  كبيرالكافيتريا ال• 
 )المبنى الرئيسي(

• الكافتيريا  
الخضراء )المبنى 

 الرئيسي(
• الكافتيريا  

االبتدائية  
)المعروفة سابًقا  

ديافولو  باسم 
 ( كوليناري

 القاعة االبتدائية 
   ات•  القاع

دراسية  ال
لمجموعات  

 مختارة
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 أوقات اليوم والمواقع  التباعد االجتماعي  تعليمات ضافية اإلمالحظات ال

على  الظهر:    وحقائب  المعاطف  تعليقحجرة  

  حقائب   /    تعاليق المعاطف  الطالب تجّنب استخدام

عندما  المتالصقةالظهر   إبقاء .  متاحاً  يكون  ال 

فارغة الموظفون    مساحة  يقوم  التعاليق،  بين 

  ما يكفي من   لضمان  بفصلها عن بعضها البعض

 في ما بينها. التباعد االجتماعي 
 

المياه طوال    دورنظيف  بت   المكلفون  موظفواليقوم  

 اليوم.

 
 

الطالب من•   قاعاتهم   قاعات   مختلف  ينتقل  إلى  الطعام 

 تحت رعاية مساعدي المعلمين أو المعلمين.  الدراسية

 

التباعد  الطالب    يتقدّم•   مراعاة  مع  صفوفاً  صفوفاً 

 عندما يكون ذلك ممكًنا ومناسًبا ألعمارهم.  االجتماعي
 
و•   الممرات  في  أقنعة  دائًما  الطالب  جميع    دوريرتدي 

 .المياه
 
  دخول الحمام   طالبين  طالب واحد أو  كثر منح ألسمَ ال يُ •  

بالدخول  سمحيُ ،  . عادةً ذاته  في الوقت في  .  لطالب واحد 

المتعددة بعض  الحمامات  استعمال  وقف  يتّم    الغرف، 

االجتماعي    لمراعاة  المراحيض/المغاسل عند التباعد 

 . ذاته في الوقت  الحمامفي   كثر من طالبتواجد أ
 

لن يستخدم   تعبئة زجاجات المياه.لتركيب محطات    • تمّ 

الشرب   نوافير  إغالقإذ  الطالب  المياه أو    هاسيتم  قطع 

 عنها. 

 

 التنقّل أوقات 

  3:00  - صباًحا   8:00

 بعد الظهر
 

التنقل في الممر بين 
القاعات الدراسية  

المياه  دور الستعمالو
  ةمكتب الممرض  ةوزيار

   المدرسةفي جميع أنحاء 
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أوقات اليوم   التباعد االجتماعي  تعليمات ضافية اإلمالحظات ال

 والمواقع 
  12:00الساعة    تُقدّم عنداالبتدائية    الصفوف طالب  لالغداء  ال تزال وجبة  

 ظهراً. 
 

، من أجل إتاحة اليوم  في  طالب الصفوف الثانوية  موعد غداء  تقديمتم  

الوقت  من  األ  المزيد  بين  لعمال    لطالب غداء  ال  استراحتيتنظيف 

  11:30نصف ساعة ) فترة ال  وبالتالي، فإنّ   الثانوية واالبتدائية.  الصفوف

لكافيتريا ل  األول والثاني  ستخداماالبين  الفاصلة  (  ظهراً   12:00  - صباًحا  

 بها جيداً.  المحيطة والمساحاتطاوالت والكراسي التنظيف ستسمح ب 

 

 

طالب    يواظب•   الصفوف  جميع 

حين  إلى  القناع  ارتداء  على  االبتدائية 

الموزعة طاوالتهم  على    الجلوس

تراعي   في    جتماعياال  التباعد بطريقة 

 المخصصة لهم. الكافتيريا 
 

إليهم  •   المعلمين    يُحضر  مساعدو 

الغداء   إلى   المعلّبةوجبات  مسبقًا 

ال ب   الطاوالت.  للطالب  مغادرة يُسمح 

للذهابإال  مكانهم   الحاجة  إلى   عند 

 أو زيارة مكتب الممرضة.   الحمام

 

كلما •   القناع  ارتداء  الطالب  على 

مغاد إلى  التي اضطروا  الطاولة  رة 

 يتناولون عليهم طعامهم. 
 
الطعام  يُمنَع•   أو   بين  تشارك  الطالب 

 الموظفين.
 

الموظفون  •   الوقاية   ملوازيرتدي 

دروع والقفازات(  الشخصية )األقنعة وال

الغداء في  وال  ،أثناء  وجباتهم  يتناولون   

 . استراحة الغداء المخصصة للطالب

 غداء الوجبة 
 

12:00-12:30  

 . ظهراُ 

 
 المواقع 

كبيرة  الكافيتريا ال• 

 )المبنى الرئيسي(
• الكافتيريا  

الخضراء )المبنى 

 الرئيسي(
• الكافتيريا  

االبتدائية )المعروفة  

ديافولو  سابقًا باسم 
 ( كوليناري

 القاعة االبتدائية
   ات•  القاع

دراسية  ال
 لمجموعات مختارة 
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أوقات اليوم   التباعد االجتماعي  تعليمات ضافية اإلمالحظات ال

 والمواقع 
الطال أثناء  على  األقنعة  ارتداء  حتى  تعلّمهمب  عند  ، 

قواعد اال  مراعاة  نزع    جتماعي.التباعد  لهم  سيُتاح  إنّما 

 القناع مراراً في فترات معّينة.
 

الدراسي بعض    ستعّزز المتعلقة    جراءاتاإل  ةالقاعات 

الشخصية.    بلوازم لالوقاية  الموظفين فيُتاح  جميع 

محّسنة   الحصول لوازم  تشمل  على  على .  اللوازم  تلك 

 قناع،وال  ،ع الوجهودرالرداء،  :  سبيل المثال ال الحصر 

 والقفازات. 
 
الترتيبات  س على   الالزمةتُتخذ  القادرين  غير  للطالب 

األقنعة. توفير    تحمل  منفيتّم  متنوعة  معدات   مجموعة 

ل الشخصية  والطالبالوقاية  بعين لموظفين  األخذ  مع   ،

االعتبار أّن مبدأ "المقاس الواحد المناسب للجميع" قد ال  

الطالب األصغر سًنا والطالب ذوي    ينطبق على بعض

 اإلعاقات األكثر تعقيدًا.
 

جميع القاعات الدراسية من قبل المدير     استعراضتمّ •  

ومدير   المدرسية، المساعد  القيام    من خالل  المنشآت 

المطلوب إدخالها    تعديالتل التحديد    على مبانيها  بجولة

أجل  األثاث    على من  تحقيقمن  يكفي  التباعد    ما 

الاالجتماعي   القاعات  بين  في  والموظفين  طالب 

 الدراسية. 

 
الطالب   بعض  يستفيد  نه•  الفردي  من  التدريس  ج 

تصميمو أن   ما،  "المكتب"  طريقة  طالب    هيعني  لكل 

فعلية    للبالغينو  الخاصمكتبه     بين تفصل  حواجز 

مسافة    متباعدة على  مكاتب الطالب   فتكون  .مقاعدهم

 .فعليةالفواصل ال وبفضل رث أقدام أو أك 6
 
من التعليم الجماعي    مستفيدينالطالب السيكون لدى  •  

، فيما تؤّمن أقدام  6مسافة  على  ليدي مقاعد متباعدة  التق

 .د اإلمكانعن  المدرسة فواصل زجاجية  لهم
 

إضافية للعديد من القاعات الدراسية    مساحةتوفير    • تمّ 

 صغيرة.التعليمية المجموعات الو ألغراض التخزين
 

ست  الفتات•  الجدران    وضع  على  على  وإشارات 

كافية  ،رضاأل متباعدة  مسافة  على  بين    للحفاظ 

 حينما يكون ذلك متاحاً.الطالب والموظفين 

 

؛  لوازمهم الخاصة في الصفعلى  الطالب    سيحصل•  

يمكن تنظيفها    دواتأعلى  شتركة  الم  اللوازمتقتصر  و

 . استخدام وآخربين 
 

 القاعات الدراسية 
 

 صباًحا    8:30
 بعد الظهر  2:30 -

 
Primary Hall, 
St. Anthony 

Hall, and 
Taylor Hall 
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أوقات اليوم   التباعد االجتماعي  تعليمات ضافية اإلمالحظات ال

 والمواقع 
 

الضرورية    لوازم بالعالج    غرفةكل  تُزّود  

بين يجب أن ال    .طالب وآخر  لتنظيف األسطح 

التنظيف،  يستخدم   أدوات  يجب  الطالب  بل 

الكافي الوقت  بين ل  تخصيص  األسطح  تنظيف 

 . طالب وآخر

 

 

في•   الطاوالت  فصل  فواصل  ب النطق    تقويمغرف    يتّم 

 زجاجية. 
 

التباعد االجتماعي    تعليماتالتربية البدنية ب   صفوف  تتقّيد  •   

إجراء تلك الصفوف    . لكن، من المفّضل قدًما  12  على مسافة

 . في الخارج

 
ستتبع   و  دروس •  والمكتبة  والفنون  نموذج    ASLالموسيقى 

بنفسه   سينتقل  المواد الخاصة  أستاذ ما يعني أن  للداخل"،  "الدفع  

توّجه  الى   إلى  كّل صف عوض  أو    قاعةالطالب  الموسيقى 

 . ذات االستعماالت المشتركةالفن 
 

، سيتم استخدام مؤتمرات الفيديو للتعاون  • في بعض الحاالت

الدراسية القاعات  عقد  –  بين  يتّم  الصباحي   االجتماع  كأن 

باستخدام    إنّمافي القاعات الدراسية الفردية    ( 5-1)الصفوف  

واألخصائي    الصفوف بين    لتبادل المعلومات مؤتمرات الفيديو  

 . ASLفي 

 
  • ً بعض  أحيانا استخدام  يمكن  التعلمال،  الخاصة    يةمساحات 

الضرورة عند  المثال(  سبيل  على  الفن  واستوديو    ،)المكتبة 

ً و  . مجموعة وأخرىبين  تنظيفها جيداً  حينما يكون متاحا
 
الصف،الطالب    يحصل•   في  الخاصة  لوازمهم  فيما   على 

بين    دواتأعلى  شتركة  الم  اللوازمتقتصر   تنظيفها  يمكن 

 استخدام وآخر. 
 

  الصفوف

 التخصصية  

  العالجوغرف 
 

  -صباًحا   8:30

 بعد الظهر   2:30

 

القاعات الدراسية  
وغرف العالج في  

   المدرسةجميع أنحاء 
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 أوقات اليوم والمواقع  التباعد االجتماعي  تعليمات ضافية اإلمالحظات ال

متاحة   المطهرات  ستكون 

إلى  إلحضارها    للموظفين 

 . يةالخارج الباحات

إنّما تبعاً لمواعيد الخارجية    مساحات اللعب  استخداملطالب  ل  يُتاح  •

 محددة. 
 

استخدام    استخدام  لطالبل  يُتاح  • قبل  اليدين    الملعب   معداتمعقم 

 .وبعده

 

 لكّن عليه .  ، عند اإلمكانفي الخارجوهو  "  نزع القناع"  للطالب  يُتاح  •

ستة    على مسافةوالحفاظ    التباعد إلى أقصى حدّ عن الشخص اآلخر

 .القناع عند نزعأقدام على األقل 

 

    المالعب

 خارجية المساحات الو
 

بعد   2:30  - صباًحا   8:30

 الظهر 

 

المساحات الخارجية  
 للطالب  المخصصة 

  في كافة أرجاء المدرسة،
جودي كول  باحة  بما في ذلك: 

 ؛ توت
نورا؛   سيسترملعب و

ومختلف   واألراجيح،
 رياضية. المالعب ال
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أوقات اليوم   التباعد االجتماعي  تعليمات ضافية اإلمالحظات ال

 والمواقع 
  ة االنصراف الجديد  اتتدرك المدرسة أن إجراء

أطول.  ت قد    هذه وقتًا  فور وصول    لذا،  ستغرق 

ب أن يبدأوا بركوبها حتى للطال   الحافالت، يجوز

 دقيقة.  15قبل 
 

اثنين    يستخدم  تحرص المدرسة على أالّ ،  جدداً م

الطالب     الظهر   حقائب/    المعاطف  تعاليقمن 

االحتكاك بين  لتجنب    ذاته،  في الوقت  المتالصقة

   طالب وآخر. 

 

بعد    2:30الساعة    عند  صفوفهممن    االبتدائية  المرحلةينصرف طالب  

 . الظهر

 
القاعات  صطحبي  من  الطالب  المعلمين  باتجاه    ةدراسي ال  مساعدو 

فيجمعون معّينةب  الطال   الحافالت.  حافلة  قائمة  على   من  المسّجلين 

 .الباص إلى رافقونهموي  ،مختلف الصفوف

 

كّل  المقيمين من  الطالب  فيصطحبون  الطالبية  المساكن  أّما موظفو 

 صف.  
 

: على  نصرافاالعلى    في هذه الوثيقة  الواردة أعالهتعليمات  التُطّبق  

في   أقنعتهم  ارتداء  وقتالطالب  الممرات  كّل  في  تواجدهم    ، أثناء 

مسافة على  متباعدين  األقل    والبقاء  على  أقدام  من    عندستة  انتقالهم 

 االنصراف الخارجية. باحةإلى الصف 

 االنصراف 
 

2:30   
 بعد الظهر

 
جميع 

 الصفوف 
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 ة اليومي الصحي فحص  الاستبيانات  - ج . الملحق 9
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 ماري للصم سانت مدرسة 

 الفحص الصحي اليومي للموظفين  استبيان
 

ل. ال  ، عليك العودة إلى المنزفي العمل  شعرت بتوعكاء في المنزل. إذا  ، عليك البق. إذا كنت مريًضاشغلنا الشاغل هما  صحتك وسالمتك  

 صحيحة:  البيانات التاليةت جميع يجوز لك العمل إال إذا كان 

 

 . ما فوقفهرنهايت أو  100.0  أّي حرارة بدرجةأعاني من  حرارتي اليوم، والة . لقد فحصت درج 1

ً حالًيا أو   مصاب، البيتفي  معي أي شخص مقيم وال أيّ أنا  ال. 2  : الماضية يوًما 14التالية خالل  19- كوفيد أعراض  أيّ ب  كان مصابا

 ما فوق درجة فهرنهايت أو  100.0 حرارة بدرجة الجسم آالم في العضالت أو 

 سعال  حنجرة إلتهاب ال

 ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس  فقدان حاسة التذوق أو الشم 

 قشعريرة  أو اإلسهال(  والتقيؤأعراض الجهاز الهضمي )الغثيان 

 صداع  سيالن األنف أو  زكام
 

ولكنها    ،19- كوفيدأعراض  شبيهة ب أعراضاً  الربو والحساسية أو أمراض الجهاز الهضمي المزمنة  كمزمنة    أمراضر  ظهِ قد تُ   مالحظة:*  

 .19-كوفيدصحة العامة وال تعتبر أعراًضا لليست معدية وال تشكل تهديدًا لل

 يوًما الماضية.  14إيجابية خالل الـ  19- كوفيدل الفحص التشخيصي . لم تكن نتيجة 3

 . 19- كوفيدبفيروس  اهإصابت ب  مؤكدة أو مشتبه حالةأي  ةيوًما الماضي  14ـخالل ال بقر  أخالط عن. لم 4

  ( شخص   100000( لكل 10ر من عشرة )ث يجابي )أكالفحص اإل ارتفعت فيها معدالتوالية ي أ، لم أسافر إلى ةيوًما الماضي  14ـ. خالل ال5

ل(الماضية  السبعة  ياماألخالل  ٪،  10  سّجلت معدالت نتائج إيجابية تخّطتأو   . والية نيويوركالصادر عن    205رقم    مر التنفيذيأل، تبعاً 

travel-19-https://coronavirus.health.ny.gov/covid-، قم بزيارة الموقع التالي:  المحظورة زيارتها  الوالياتقائمة  على    لالّطالع

states-advisory#restricted 

إدراكي  د  أؤكّ و  .(ح لك بالعملسمَ ال يُ ،  المعلومات  هذه  تثبيتن من  . )إذا لم تتمكّ هجميع البيانات الواردة أعال أفيد بموجب هذا االستبيان صحة

 ستبيان. اال هذا  عنإجاباتي  طرأ تغيير على متى أعراض أو علّي أيممرضة المدرسة إذا ظهرت  بالغإبوجوب 

________________________ 

 اسم الموظف 

 

 ___________________________ 

 توقيع الموظف 

 

 __________ 

 تاريخ ال

 

عليك االتصال بممرضة المدرسة للحصول على مزيد من اإلرشادات   بللعمل ا القدوم إلى ال يجوز لك، المعلوماتهذه  ثبت صحةإذا لم ت

 . infirmary@smsdk12.orgأو   Ext. 129 7200-834( 716على )
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 ماري للصم سانت مدرسة 

 طالب الفحص الصحي اليومي لل  استبيان

 

  19- ظهور أعراض كوفيدالتأكد من عدم    األوصياء/    أولوياء الطلبة   جميع  ، علي. إذا كنت مريًضاشغلنا الشاغلهما  طالبنا    ةوسالم  ةصح

 لمدرسة.  إحضارهم إلى اقبل  فهرنهايت  100.0 هي دوندرجة حرارتهم  نّ وأعلى أطفالهم  

 صحيحة:  ت جميع البيانات التاليةإال إذا كان  شخصياً إلى المدرسةحضور الطالب ال يجوز 

 . ما فوقفهرنهايت أو   100.0  بدرجة حرارة  يس لديه، ولدناهأ  الوارد اسمهة الطالب/ة . لقد فحصت درجة حرار1

ً حالًيا أو    هو مصاب،  البيتفي    معه  أي شخص مقيم  وال أيّ   الطالب  ال.  2  : الماضية   يوًما  14التالية خالل    19- كوفيدأعراض    أيّ ب   كان مصابا

 ما فوق فهرنهايت أو   100.0 حرارة بدرجة آالم في العضالت أو الجسم 

 سعال  حنجرة إلتهاب ال

 ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس  فقدان حاسة التذوق أو الشم 

 قشعريرة  أو اإلسهال(  والتقيؤأعراض الجهاز الهضمي )الغثيان 

 صداع  األنف  سيالنأو  زكام

 

ولكنها    ،19- كوفيدأعراض  أعراضاً شبيهة ب الربو والحساسية أو أمراض الجهاز الهضمي المزمنة  كمزمنة    أمراضر  ظهِ قد تُ   مالحظة:*  

 .19-كوفيدصحة العامة وال تعتبر أعراًضا لليست معدية وال تشكل تهديدًا لل

 يوًما الماضية.  14إيجابية خالل الـلدى الطالب  19- لكوفيد الفحص التشخيصي . لم تكن نتيجة 3

 .19- كوفيدبفيروس  اهإصابت ب  مؤكدة أو مشتبه حالةأي  ةيوًما الماضي  14خالل الـ بقر  يخالط الطالب عن. لم 4

  100000( لكل  10عشرة )ر من  ث يجابي )أكالفحص اإل  ارتفعت فيها معدالتوالية  ي  أإلى    يسافر الطالب ، لم  ةيوًما الماضي   14ـ. خالل ال5

تخّطت أو    (شخص  إيجابية  نتائج  ل(الماضية  السبعة  ياماألخالل  ٪،  10  سّجلت معدالت  تبعاً  التنفيذيأل،  والية  الصادر عن    205رقم    مر 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-، قم بزيارة الموقع التالي:  المحظورة زيارتها  الوالياتقائمة  على    لالّطالع.  نيويورك

states-advisory#restricted-travel-19 

  أي  على الطالبممرضة المدرسة إذا ظهرت  بالغإ أيضاً على وجوب دأؤكّ و ه.جميع البيانات الواردة أعال أفيد بموجب هذا االستبيان صحة

 ستبيان. اال هذا عنإجاباتي  طرأ تغيير على متىأعراض أو 

________________________ 

 اسم الطالب 

 

 ___________________________    ___________________________  

    

 األوصياء/  أولوياء الطلبة توقيع     األوصياء/  أولوياء الطلبة توقيع 

   

 __________ 

 تاريخ ال

 

عليك االتصال بممرضة المدرسة للحصول على مزيد   بل المدرسة الحضور شخصياً إلى ال يجوز لك، المعلوماتهذه  ثبت صحةإذا لم ت

 . infirmary@smsdk12.orgأو  Ext. 129 7200-834( 716من اإلرشادات على )

Employee_Revised: Effective 09/02/2020  
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 ماري للصم سانت مدرسة 

 للزوار  الفحص الصحي استبيان 

 

تغادرها  لك زيارة المدرسة. أّما إذا شعرت بوعكة وأنت في المدرسة فعليك أن  ال يجوز  ،  . إذا كنت مريًضاشغلنا الشاغلهما    تكوسالم  تكصح

 صحيحة:  البيانات التاليةت جميع إال إذا كان  على الفور. وال يجوز لك زيارتها مجدداً 

 

 . ما فوق فهرنهايت أو  100.0 بدرجة حرارة  يس لدي أيّ ول  تي اليوم. لقد فحصت درجة حرار1

ً حالًيا أو  هو مصاب، البيتفي  معي أي شخص مقيم وال أيّ  أنا ال. 2  : الماضية  يوًما 14التالية خالل   19- كوفيدأعراض  أيّ ب  كان مصابا

 ما فوق فهرنهايت أو   100.0 حرارة بدرجة الجسم آالم في العضالت أو 

 سعال  حنجرة إلتهاب ال

 ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس  فقدان حاسة التذوق أو الشم 

 قشعريرة  أو اإلسهال(  والتقيؤأعراض الجهاز الهضمي )الغثيان 

 صداع  األنف  سيالنأو  زكام
 

ولكنها    ،19- كوفيدأعراض  أعراضاً شبيهة ب الربو والحساسية أو أمراض الجهاز الهضمي المزمنة  كمزمنة    أمراضر  ظهِ قد تُ   مالحظة:*  

 .19-كوفيدصحة العامة وال تعتبر أعراًضا لليست معدية وال تشكل تهديدًا لل

 يوًما الماضية.  14إيجابية خالل الـ  19- لكوفيد الفحص التشخيصي . لم تكن نتيجة 3

 . 19- كوفيدبفيروس  اهإصابت ب  مؤكدة أو مشتبه حالةأي  ةيوًما الماضي  14خالل الـ بقر  أخالط عن. لم 4

  ( شخص   100000( لكل 10ر من عشرة )ث يجابي )أكالفحص اإل ارتفعت فيها معدالتوالية ي أإلى أسافر ، لم ةيوًما الماضي  14ـ. خالل ال5

ل(لماضيةا  السبعة  ياماألخالل  ٪،  10  سّجلت معدالت نتائج إيجابية تخّطتأو   . والية نيويوركالصادر عن    205رقم    مر التنفيذيأل، تبعاً 

travel-19-https://coronavirus.health.ny.gov/covid-، قم بزيارة الموقع التالي:  المحظورة زيارتها  الوالياتقائمة  على    لالّطالع

states-advisory#restricted 

أيضاً على    دأؤكّ و  يانات ال يجوز لك زيارة المدرسة(.ه )إذا لم تثبت صحة تلك الب جميع البيانات الواردة أعال  أفيد بموجب هذا االستبيان صحة

 ستبيان. اال عن هذاإجاباتي  طرأ تغيير على متىأعراض أو  علّي أيممرضة المدرسة إذا ظهرت  بالغإوجوب 

 

________________________ 

 الزائر اسم 

 

 ___________________________ 

 الزائرتوقيع 

 

 __________ 

 تاريخ ال
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 المختلط م  يالتعلخطة  –  دالملحق . 10
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2020-2021 

 مدرسة سانت ماري للصم
 

 خطة التعليم المختلط
 

  يتابعون فَحَرم المدرسة طوال مراحل تطبيق خطة التعليم المختلط،    حاضرين في  الطالب المقيمون   سيكون 
 التعل م الحضوري أو عن بعد، على النحو المحد د أدناه.  ي  برنامجَ 

 
 الطالب غير المقيمين 

 أيلول  25أيلول ولغاية  8المرحلة األولى: 
 الجمعة  الخميس األربعاء  الثالثاء  اإلثنين 

 عن بعد  الحضوري  عن بعد  عن بعد  الحضوري  الصفوف االبتدائية 

 الحضوري  عن بعد  عن بعد  الحضوري  عن بعد  الصفوف الثانوية 

 تشرين األول  16أيلول ولغاية  28:  الثانيةالمرحلة 
 الجمعة  الخميس األربعاء  الثالثاء  اإلثنين 

 عن بعد  الحضوري  عن بعد  الحضوري  الحضوري  الصفوف االبتدائية 

 الحضوري  الحضوري  عن بعد  الحضوري  عن بعد  الثانوية الصفوف 

 كانون األول  23ولغاية  تشرين األول 19: الثالثةالمرحلة 

 الجمعة  الخميس األربعاء  الثالثاء  اإلثنين 

 الحضوري  الحضوري  عن بعد  الحضوري  الحضوري  الصفوف االبتدائية 

 الحضوري  الحضوري  عن بعد  الحضوري  الحضوري  الصفوف الثانوية 

 

 على جميع الموظفين الحضور يومياً إلى العمل  
 

 هذه الخطة قابلة للتغيير وقد تطرأ عليها تعديالت في أّي وقت 
 

 

 


