
العودة إىل املدرسة

RCSD دليل أهايل الطالب يف مدارس إدارة التعليم يف مدينة روشسرت

املعلومات الواردة صحيحة إعتباراً من

19 أغسطس/آب، 2021
قد يصدر املزيد من املعلومات كلام طرأ تغيريات من ِقبَل مركز مكافحة 

.)NYSE( وإدارة التعليم يف والية نيويورك )CDC( األمراض



أعزايئ األهايل والطالب يف مدارس إدارة التعليم يف مدينة روشسرت

مرحبا بعودتكم! أنا متحمسة لعودتنا إىل املباين املدرسية ملدة خمسة أيام يف األسبوع ، وال أطيق االنتظار لرؤيتكم جميًعا شخصيًا. لقد عمل الجميع يف 

إدارة التعليم يف مدينة روشسرت RCSDبشجاعة وبدون كلل طوال العام ونصف العام املايض لدعم ومنارصة طالبنا ومدارسنا وبرامجنا.

آمل أن تنضموا إيّل يف تبني شعارنا للعام الدرايس 2021 - 2022 ، وهو إعادة الرتكيز والتجديد والتخيل. يوفر لنا هذا الشعار فرصة للتطور والتقدم وتحسني 

نهجنا يف التعلم والتعليم. يف هذا العام الدرايس ، سنقيم رشاكات بطرق جديدة ومبتكرة لدعم طالبنا وموظفينا.

تبقى صحة وسالمة الطالب واملوظفني عىل رأس أولوياتنا وهي رضورية لتوفري تجربة تعليمية عالية الجودة. يقدم هذا 

الدليل الشخيص للعائالت معلومات وموارد مهمة حول االستعداد والبقاء يف أمان طوال اليوم الدرايس.

شكرًا لدعمكم إلدارة التعليم يف مدينة روشسرت RCSD. أثناء عملنا مًعا ، سُنرشك طالبنا وموظفينا ونرتقي بهم ونتعاون 

معهم ونقودهم إىل عام درايس ناجح!

بإخالص،

 

د. لزيل مايرس-سمول

مرشفة املدارس

اهالً بكم يف العام الدرايس 

!2022-2021
سوف يساعد هذا الدليل عىل ضامن عودة سلسلة إىل املدرسة بشكل شخيص، 

خمسة أيام يف األسبوع.

التحضري لليوم الدرايس

فيام ييل بعد الخطوات البسيطة التي ميكن للعائالت إتخاذها للمساعدة يف تقليل 

إنتشار مرض كوفيد-19

فحص الصحة اليومي وفحوصات درجة الحرارة يف املنزل

يجب فحص كل طالب للتأكد من خلوه من أعراض مرض كوفيد-19 قبل املجيء 

إىل املدرسة كل يوم، وهذا يشمل الفحوصات اليومية لدرجة الحرارة. يجب عىل 

اآلباء فحص أطفالهم يوميًا باستخدام األسئلة أدناه.

هل كنت عىل اتصال جسدي قريب يف األيام العرشة املاضية من أي   .1
شخص ثبتت إصابته مبرض كوفيد-19؟

هل عاىن أي شخص يف املنزل من فقدان مفاجئ يف حاسة   .2
التذوق أو الشم، أو ارتفاع يف درجة الحرارة إىل 100.4 درجة فهرنهايت 

أو أعىل يف آخر 10 أيام؟

هل ثبتت إصابتك مبرض كوفيد-19 يف األيام العرشة املاضية؟  .3

هل لديك أي أعراض جديدة أو أعراض تزداد سوءاً ملرض كوفيد-  .4
19)حمى أو قشعريرة ، ضيق يف التنفس ، التهاب الحلق ، سعال ، فقدان مفاجئ 
يف حاسة التذوق أو الشم ، آالم يف العضالت أو الجسم ، صداع ، إرهاق ، احتقان 

أو سيالن يف األنف ، إسهال أو التقيؤ(؟

هل لديك درجة حرارة 100.4 درجة فهرنهايت أو أعىل؟  .5

إذا أجبت بنعم عىل أي من هذه األسئلة ، فيجب عليك إخطار ممرض/ة املدرسة 

وإبقاء طفلك يف املنزل.

ركوب الحافلة

تم وضع احتياطات سالمة خاصة بعملية النقل. يُطلب من الطالب وموظفي 

املدرسة وسائقي الحافالت ارتداء الكاممة يف جميع األوقات يف الحافالت املدرسية. 

وفًقا لتوجيهات مركز السيطرة عىل األمراض CDC ، سيتم اإلبقاء عىل مسافة بني 

الطالب قدر اإلمكان وستتم عملية التعقيم مرة واحدة عىل األقل يوميًا. سوف 

يجلس الطالب الذين يقيمون يف نفس املنزل مًعا يف الحافلة.

الحفاظ عىل السالمة طوال اليوم

املعلومات التالية مهمة للحفاظ عىل الطالب يف املدرسة بسالمة.

أغطية الوجه

يُطلب من جميع الطالب واملوظفني ، سواء تلقوا التطعيم ضد 

مرض كوفيد-19 ام ال، ارتداء كاممات يف الداخل يف جميع األوقات 

باستثناء خالل تناول الطعام أو الرشاب يف أوقات محددة ويف مواقع 



محددة. تساعد الكاممات التي تغطي الفم واألنف والذقن عىل 

منع انتشار الجراثيم لآلخرين. إذا حرض طالب إىل املدرسة بدون 

كاممة ، فسيتم توفري كاممة ُمعدة لإلستخدام مرة واحدة.

التباعد اإلجتامعي

ستعمل إدارة التعليم يف مدينة روشسرت RCSD عىل تحقيق 

أقىص قدر ممكن من التباعد اإلجتامعي يف جميع املباين. سوف 

يكون هناك مسافة بني الطالب قدر اإلمكان، وهذا يعني أنهم قد 

ال يكونو مبتاعدين بنفس املسافة يف كل مكان. يف بعض الفصول 

الدراسية أو األماكن ، قد يكون الطالب عىل مسافة ستة أقدام، ومع 

ذلك ، يف بعض الحاالت ، قد تكون املسافة ثالثة أقدام أو حتى أقل 

للسامح لكل طالب بفرصة العودة إىل التعلم الشخيص. سيحافظ 

الكبار عىل مسافة ستة أقدام عن بعضهم البعض وعن الطالب ما 

مل تتطلب املهمة منهم أن يكونوا أقرب، وسوف يقومون بإرتداء 

الكاممة يف جميع األوقات عند االنخراط يف األنشطة التي تجعل 

املسافة بينهم وبني شخص كبري أو طالب آخر أقل من ستة أقدام.

آداب غسل اليدين والتنفس

تُعد آداب غسل اليدين والتنفس )تغطية السعال والعطس( من أفضل الطرق 

للوقاية من اإلصابة باألمراض املعدية والحد من انتشارها ، مبا يف ذلك مرض 

كوفيد-19. سرتى أماكن مخصصة لنظافة اليدين يف جميع املدارس ، مع الفتات 

تذكرك بغسل يديك بانتظام باملاء والصابون ملدة 20 ثانية عىل األقل ، وسوف يتم 

توفري معقم لليدين يف حالة عدم توفر املاء والصابون.

تناول الوجبات يف املدرسة

تقدم جميع املدارس وجبتي اإلفطار والغداء يوميًا ، وقد تم إعداد الكافيرتيات 

لزيادة التباعد اإلجتامعي قدر اإلمكان. ميكن أيًضا تقديم الوجبات يف مناطق 

بديلة ، مثل الفصول الدراسية ، أو تقديم الوجبات عىل مراحل. سوف يسمح هذا 

بالقيام بعملية تنظيف وتعقيم مناسبة قبل وبعد الوجبات. سيتم غسل اليدين 

أيًضا قبل وبعد الوجبات ، وميكن إزالة الكاممات خالل األكل والرشب ، وسيُطلب 

من الطالب الجلوس مع نفس املجموعة من الطالب يف كل ربع سنة دراسية.

التنظيف والتعقيم

سيتم التنظيف بشكل يومي وُمتكرر يف األماكن التي يتم استخدامها بكرثة ، وإذا 

ثبتت إصابة طالب أو موظف يف مبنى املدرسة مبرض كوفيد-19 ، فسيتم تنظيف 

وتعقيم األماكن التي تواجدوا فيها وفًقا إلرشادات مركز السيطرة عىل األمراض 

.CDC

الفحوصات الطوعية ملرض كوفيد-19 يف املدارس 

تعد اختبارات فحص مرض كوفيد-19 تدبرياً وقائياً للحفاظ عىل سالمة املدارس ، 

وستتاح الفرصة للطالب الذين ال تظهر عليهم أعراض املرض إلجراء إختبار فحص 

كوفيد-19 بشكل منتظم يف املدرسة . االختبار مجاين وهو عبارة عن مسحة 

سطحية لألنف. موافقة الوالدين مطلوبة  ألن هذا االختبار طوعي متاًما.

الزوار

سالمة الطالب واملوظفني هي األولوية القصوى إلدارة التعليم يف مدينة روشسرت 

RCSD . نريد أن نجعل زيارات املباين املدرسية ممتعة ومرّحبة يف بيئة سليمة 

للجميع. يف محاولة للحفاظ عىل سالمة الجميع ، سيكون عدد الزوار يف حرم 

املدارس محدوداً حالياً. 

تستخدم  اإلدارة نظام إدارة زوار Raptor ، وهو أداة إلكرتونية تعزز أمان املدرسة 

عن طريق فحص وتسجيل كل زائر للحرم املدريس. يعمل النظام من خالل قراءة 

رخصة قيادة الزائر )أو بطاقة هوية حكومية أخرى معتمدة( ومقارنتها بقاعدة 

بيانات تحتوي عىل مرتكبي جرائم جنسية ُمسجلني يف جميع الواليات الخمسني. 

مبجرد ثبوت براءة الزائر ، سيتم طباعة بطاقة تحتوي عىل صورة واسم الزائر 

والتاريخ والوقت ووجهته يف املبنى. يحل هذا النظام محل تسجيل الدخول الورقي 

التقليدي وهو مفيد بشكل خاص أثناء حاالت الطوارئ ملعرفة من هو بالضبط يف 

داخل الحرم املدريس.

أجهزة Chromebook وميزة  نقطة اإلتصال عىل 

Hotspot الهواتف املحمولة

سيكون الطالب العائدين للمدارس يف العام الدرايس 

2021 – 2022 من مرحلة رياض األطفال وحتى 

املرحلة الثانوية عىل منوذج 1:1. عىل الطالب إحضار 

أجهزة Chromebook إىل املدرسة كل يوم ، ما مل تتواصل مدرستهم معهم.

سيتم إعطاء الطالب يف مرحلة رياض األطفال أجهزة Chromebook  يف بداية 

العام الدرايس ، وسيتم تبديل أجهزة اللوح اإللكرتوين )أي التابلت( الخاصة يف 

.Chromebook مرحلة ما قبل رياض األطفال ، ملن ميتلكها ، بأجهزة

RCSD  جميع الطالب يف املدارس التابعة إلدارة التعليم يف مدينة روشسرت

مؤهلون للحصول عىل نقطة اتصال مجانية من AT & T مع 50 جيجابايت من 

اإلنرتنت )الداتا( شهريًا. تتوفر هذه الخدمة املجانية حتى يونيو 2022. ستتيح 

هذه الخدمة للطالب الوصول املجاين إىل اإلنرتنت يف أي مكان يذهبون إليه ، 

باستخدام أي وسيلة نقل وعىل أي جهاز. للحصول عىل خدمة نقاط اإلتصال ، 

يرجى زيارة 

  www.rcsdk12.org/StudentTechnology سيتم شحن نقطة االتصال إىل 
مدرسة الطالب ، وسيتم تنبيه العائالت عند وصولها

من أجل الرتتيب الستالمها.

التطعيامت

يعترب تلقي التطعيم أحد أكرث اإلسرتاتيجيات أهمية ملساعدة املدارس عىل استئناف 

عملياتها بالكامل بشكل سليم، ويُعد تلقي التطعيم يف الوقت الراهن إسرتاتيجية 

صحة عامة وقائية رائدة إلنهاء جائحة كوفيد-19. األشخاص الذين تم تطعيمهم 

بالكامل ضد مرض كوفيد-19 معرضون لخطر منخفض لإلصابة باملرض مع أعراض 

أو بشكل شديد. 

مواعيد تلقي تطعيم ضد مرض كوفيد-19 متاحة بسهولة ملن هم يف سن 

www. 12 وما فوق من خالل مواقع التطعيم يف مقاطعة مونرو. قم بزيارة

monroecounty.gov/health-covid19 أو اتصل عىل 5555-753-585 
لتحديد موعد.



اإلعفاء الطبي

ميكن للوالدين طلب إعفاء طبي من التعليم عن بعد من خالل تقديم وثائق 

طبية تحمل ترويسة الطبيب ، وُموقّعة من أخصايئ طبي وموّضحة السبب الطبي 

إلحتياج الطالب للتعليم عن بعد فقط. سيتم وضع أي طالب حصل عىل إعفاء 

.)Home/Hospital program( طبي يف برنامج املنزل / املستشفى

medicalexemption@ يجب إرسال هذه الطلبات عرب الربيد اإللكرتوين إىل

 ”CONFIDENTIAL“ أو إرسالها بالربيد يف ُمغلف مكتوب عليه org.rcsdk12
إىل العنوان التايل:

منسق املقاطعة لخدمات صحة الطالب ،

.131West Broad Street، Rochester، NY 14614 

أي ويل أمر ليس لديه إعفاء طبي ويزال ال يرغب يف إرسال طفله إىل املدرسة لديه 

خيار تعليم طفله يف املنزل Home Schooling. من املُتوقع من أي طالب غري 

معفي طبيًا وغري مسجل يف التعليم املنزيل أن يحرض إىل مدرسته. سيتم تسجيل 

عدم حضور الطالب كغياب بدون عذر.

 PowerSchool Parent Portalخدمة

توفر PowerSchool Parent Portal خدمة الوصول الفوري إىل جداول الفصول 

الدراسية والحضور والواجبات والدرجات ومعلومات االتصال باملعلمني. ميكن 

ألولياء أمور الطالب يف املرحلة الثانوية أيًضا مراقبة تقدم طالبهم فيام يتعلق 

باستيفاء متطلبات التخرج. سيحتاج اآلباء إىل رمز وصول فريد إلضافة كل طالب 

إىل حسابهم. للحصول عىل إرشادات وفيديو إرشادي إلعداد حسابك ، قم بزيارة 

.org/parentportal.www.rcsdk12

معلومات اإلتصال

للتأكد من أنك تتلقى مراسالت من إدارة التعليم يف مدينة روشسرت RCSD ومن 

مدرستك ومعلمك ، يرجى التأكد من أن مدرسة طفلك ُمسّجل لديها عنوان بريد 

إلكرتوين حايل وعنوان بريد وأرقام هواتف خاصة بالعائلة.

األسئلة الشائعة

ماذا سيحدث إذا أصيب طالب أو موظف يف املدرسة بأعراض مرض كوفيد-19؟

سيُطلب من املوظف العودة إىل املنزل عىل الفور واملتابعة مع طبيبه. سيتم تقييم 

حالة أي طالب يصاب بأعراض تشبه أعراض مرض كوفيد-19 من قبل ممرض/ة 

املدرسة وفصله عن اآلخرين حتى يتمكن ألحد الوالدين أو ويل األمر من إستالمه. 

سيتم تشجيع أي طالب أو موظف لديه أعراض مرض كوفيد-19 عىل إجراء 

الفحوصات، ويجب عليه البقاء يف املنزل حتى يتم فحصه من قبل أخصايئ طبي 

، ويجب عليه إحضار مالحظة طبية تشري إىل تشخيص آخر معتمد ، أو دليل عىل 

ان نتيجة فحص اختبار كوفيد-19 سلبية ، أو أنه مرت 10 أيام منذ ظهور األعراض.

ماذا سيحدث إذا كانت نتيجة فحص اختبار الطالب أو املوظف لكوفيد-19 

ايجابية وكان متواجداً مؤخراً يف املدرسة؟

إذا كانت نتيجة اختبار فحص كوفيد-19 إيجابية لطالب أو موظف أو زائر 

، فستقوم اإلدارة RCSD بإخطار إدارة الصحة يف مقاطعة مونرو عىل الفور 

ومساعدتهم يف جميع الجهود املتعلقة بتقيص املخالطني، وتشمل هذه الجهود 

توفري معلومات حضور ومواقع الطالب واملوظفني ، جداول الطالب ، وسجالت 

الزوار. ستقوم املدرسة بإخطار املوظفني والعائالت عرب الرسائل واملكاملات اآللية 

وسيتم نرش هذه الرسائل عىل موقع اإلدارةRCSD   أسبوعيًا ، حسب الحاجة.

هل سُيطلب من جميع اآلخرين يف ذلك الفصل الدرايس بالحجر الصحي؟

األفراد الذين كانوا عىل بعد أقل من ستة أقدام من حالة إيجابية ملدة تزيد عن 

15 دقيقة بدون كاممة قد يحتاجون إىل الحجر الصحي اعتامًدا عىل حالة التطعيم 

الخاصة بهم. سوف نفرض عىل جميع الطالب واملوظفني البقاء بالكاممة دامئا إال 

عندما يأكلون أو يرشبون.

استكملت يف 2021/08/19


