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طالب وعوائل مديرية الرتبية ملدينة روجسرت االعزاء

مرحبا بعودتكم ! يسعدين أننا سوف ننتقل إىل النموذج الهجني )هايربد( وأن طالبنا يعودون إىل املدرسة. لقد فاتني فرصة رؤية طالبنا شخصيًا. نحن 

ملتزمون بتوفري بيئة آمنة وصحية لطالبنا العائدين إىل التعلم الشخيص. خالل عملية إعادة التقييم والتخطيط ، يستمر مبدأان أساسيان يف توجيه عملنا 

- صحة وسالمة طالبنا وموظفينا وهدف توفري تجربة تعليمية عالية الجودة لطالبنا. لقد كان هذا وعدنا لكم طوال الوقت ، وال يزال ضمن اولويات صنع 

القرار لدينا.

تم تصميم هذا الدليل  لتزويد الطالب والعوائل باملعلومات واملوارد الالزمة للمساعدة يف تسهيل االنتقال إىل التعلم الشخيص. بالرغم من اننا نعلم مدى 

الرسعة التي ميكن أن تتغري بها الظروف مع COVID-19 ، فإن املنطقة مستعدة للترصف برسعة ، بتوجيه ودعم من مسؤويل الصحة يف مقاطعة مونرو.

شكرًا لك عىل دعمك املستمر وصربك ومرونتك. ال استطيع االنتظار لرؤية طالبنا املتميزين. نحن هنا لدعمك وسنبذل كل 

ما يف وسعنا لضامن حصول طالبنا عىل املواد والدعم الالزم للنجاح وامليض قدًما يف منطقتنا. سويا. اآلن.

املخلصة،

د. ليسيل مايرز سمول 

املرشف العام عىل املدارس

مرحبا بعودتكم!
التحضري لليوم الدرايس

فيام ييل بعض الخطوات البسيطة التي ميكن للعائالت اتخاذها للمساعدة يف 

.COVID-19 تقليل انتشار

فحوصات الصحة اليومية وفحوصات درجة الحرارة يف املنزل

يجب فحص كل طالب للتأكد من عدم وجود أعراض COVID-19 قبل املجيء 

إىل املدرسة كل يوم. وهذا يشمل فحوصات درجة الحرارة اليومية. يجب عىل 

اآلباء تقييم أطفالهم يوميًا باستخدام األسئلة أدناه.

هل كنت عىل اتصال وثيق مع أي شخص ثبتت إصابته بـ COVID-19؟

هل كانت نتيجة اختبار COVID-19 إيجابية يف آخر 10 يوًما؟

هل لديك درجة حرارة 100.0 فهرنهايت أو أعىل؟

هل لديك أي أعراض جديدة أو متفاقمة لـ COVID-19 )حمى ، ضيق يف 

التنفس ، صعوبة يف التنفس ، التهاب يف الحلق ، سعال ، فقدان مفاجئ يف حاسة 

التذوق أو الشم ، آالم يف العضالت أو الجسم ، صداع ، احتقان أو سيالن يف األنف 

، إسهال أو قيء (؟

هل سافرت دوليًا أو من دولة محظورة وفًقا 

إلرشادات السفر بوالية نيويورك خالل الـ 10 يوًما 

املاضية؟

إذا أجبت بنعم عىل أي من هذه األسئلة ، أو إذا 

كانت درجة حرارة طفلك أكرب من 100.0 درجة 

فهرنهايت ، فيجب عليك ابالغ ممرضة املدرسة 

وإبقاء طفلك يف املنزل.

االختبار يف املدرسة

عندما تنتقل منطقة ما إىل “املنطقة الربتقالية” يف إطار مبادرة العمل الجامعي 

للحاكم كومو ، يتعني عىل املدارس اختبار ٪20 من الطالب واملوظفني شخصيًا لـ 

COVID-19 كل شهر. عندما تكون يف “املنطقة الحمراء” ، يُطلب من املدارس 

اختبار ٪30 من الطالب شخصيًا أو العودة إىل منوذج التعلم عن بُعد بالكامل.

اعتباًرا من 7 ديسمرب 2020 ، تقع معظم مدارسنا يف منطقة برتقالية. االستامرة 

املرفقة ، هي منوذج به خيارات للموافقة عىل االختبار. ال يزال بإمكان الطالب 

الذين ال يوافق آباؤهم عىل االختبار حضور التعلم شخصيًا ، ولكن إذا مل تتمكن 

املدرسة من الوصول إىل رشط اختبار ٪20 من الطالب واملوظفني شخصيًا يف حالة 

املنطقة الربتقالية أو ٪30 عندما تكون باللون األحمر يجب أن تغلق.  اختبار 

طالبنا  ليس الجل بقاء املدارس مفتوحة فحسب ، بل يوفر لنا أيًضا ضامنًا بأن 

بيئتنا املدرسية تظل آمنة.

قامت الوالية بتزويدنا باختبار مسحة أنف الستخدامها. سيتم إجراء االختبارات 

من قبل موظفي مكتب الصحة املدرسية. تم تدريب موظفينا عىل استخدام هذه 

االختبارات. ميكنك إجراء اختبار لطفلك من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك 

، أو يف أي موقع اختبار يف املقاطعة. من أجل “احتساب” هذه االختبارات ضمن 

حد ٪20 أو ٪30 ، يجب تقديم النتائج إىل ممرضة مدرستك يف غضون أسبوع. 

إذا كنت تنوي إجراء االختبار خارج املوقع ، فريجى إخطار املدرسة وبيان موعد 

اختبار طفلك. يرجى الرجوع إىل خطة إعادة فتح مدرسة طفلك ملعرفة خططهم 

املحددة الختبار الطالب يف مدارسهم.
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are covered

ركوب الباص

تم وضع احتياطات أمان جديدة للنقل. يُطلب من الطالب وموظفي املدرسة 

ارتداء أغطية وجه مقبولة يف جميع األوقات يف الحافالت املدرسية والحفاظ عىل 

التباعد االجتامعي عند الدخول والخروج وأثناء الجلوس. تذكر أيًضا أن تبقى 

عىل بعد ستة أقدام وأن ترتدي أغطية الوجه يف محطة الحافالت. عدد الركاب يف 

الحافالت محدود ، ويجب أن يجلس الطالب طالبًا واحًدا لكل مقعد ما مل يكن 

الطالب يسكنون نفس املنزل.

يتم تنظيف وتعقيم الباصات بعد كل مسار توصيل.

الوصول إىل املدرسة

كل صباح عند وصول الطالب إىل املدرسة ، سيتم قياس درجات الحرارة باستخدام 

مقياس حرارة محمول باليد أو جهاز لفحص درجة الحرارة. سيحتاج الطالب الذين 

يصلون ولديهم أي أعراض لـ COVID-19 إىل الذهاب إىل غرفة مخصصة ، حيث 

سيتم اإلرشاف عليهم من قبل شخص بالغ وإبعادهم عن الطالب اآلخرين. ينطبق 

هذا أيًضا إذا ظهرت عىل الطالب أي أعراض أثناء اليوم الدرايس. ستتواصل ممرضة 

املدرسة مع أولياء األمور ، بحيث ميكن اصطحاب الطالب للعودة إىل املنزل.

يرجى التأكد من تحديث معلومات االتصال يف حاالت الطوارئ الخاصة بطفلك 

مع ادارة املدرسة وتحديد شخًصا قادًرا عىل اصطحاب طفلك خالل اليوم الدرايس 

إذا لزم األمر.

البقاء يف أمان طوال اليوم

عندما يكون الطالب يف املباين املدرسية ، سيبدو اليوم بشكل مختلف.

أغطية الوجه

يُطلب من الطالب دخول الحافلة واملدرسة بقناع. تساعد أغطية الوجه التي 

تغطي الفم واألنف عىل منع انتشار الجراثيم إىل 

أشخاص آخرين. عىل الرغم من أنك قد ال تشعر 

باملرض ، فقد تظل مصابًا بالفريوس. لهذا السبب من 

املهم جًدا للجميع ارتداء األقنعة أو غريها من معدات 

.)PPE( الحامية الشخصية املعتمدة

من املتوقع ارتداء أغطية الوجه يف جميع األوقات ، 

باستثناء تناول وجبتي اإلفطار والغداء ، وعندما يتم 

إعطاء اسرتاحة من قناع الوجه. من املهم اتباع تعليامت 

معلمك. يُطلب من الطالب ارتداء غطاء للوجه عندما 

يتعذر الحفاظ عىل ستة أقدام من املسافة االجتامعية. 

أغطية الوجه مطلوبة أيًضا يف جميع األماكن املشرتكة ، 

مثل املمرات والحافالت ودورات املياه. إذا جاء الطالب 

إىل املدرسة بدون غطاء للوجه ، فسيتم توفري قناع ميكن 

التخلص منه.

التباعد االجتامعي

يعني التباعد االجتامعي البقاء عىل بعد ستة أقدام عىل األقل من األشخاص 

اآلخرين كلام أمكن ذلك. تتطلب بعض األنشطة ، مثل PE والغناء ، الحفاظ 

عىل مسافة اثني عرش قدًما من املسافة االجتامعية. سيتم الحفاظ عىل التباعد 

االجتامعي يف جميع األوقات ما مل تتطلب السالمة أو النشاط األسايس مسافة 

أقرص ، أو إذا كان األفراد من نفس املنزل. يجب عىل الطالب البقاء يف مقعدهم أو 

املنطقة املخصصة لهم يف الفصل الدرايس.

يف أي مكان آخر يجب أن تكون املسافة االجتامعية؟

يف حافلة املدرسة

احتفظ مبسافة بينك وبني اآلخرين أثناء انتظار حافلة املدرسة.

اجلس مبفردك يف الحافلة أو مع أحد أفراد أرستك املواجه لألمام.

يف األماكن املشرتكة

احتفظ مبساحة بينك وبني اآلخرين يف املمرات واملكتب الرئييس ودورات املياه 

وصاالت األلعاب الرياضية والكافيرتيات. ابحث عن عالمات األرضية ملساعدتك 

عىل البقاء بعيًدا عن بعضها مبقدار ستة أقدام.

حافظ عىل مسافة ستة أقدام عند االنتظار يف الطابور.
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غسل اليدين واستخدام معقم اليدين

من أفضل الطرق للحفاظ عىل سالمتك وسالمة اآلخرين هي غسل يديك.

سرتى محطات لنظافة اليدين يف جميع مدارسنا ، مع الفتات تذكرك بغسل يديك 

بانتظام باملاء والصابون ملدة 20 ثانية عىل األقل. إذا مل يتوفر الصابون واملاء ، 

فسيتم توفري معقم لليدين.

تناول الوجبات يف املدرسة

قد تبدو أوقات الوجبات مختلفة قليالً عن السنوات السابقة ، لكن جميع املدارس 

تقدم اإلفطار والغداء يوميًا.

تم إعداد الكافيرتيات مع ضامن االجتامعي بني الطالب أثناء تناول الطعام. ميكن 

إزالة أغطية الوجه لألكل والرشب عندما تتوفر مساحة ستة أقدام ، أو عندما 

يكون هناك حاجز يف املكان .ميكن أيًضا تقديم الوجبات يف مناطق بديلة ، مثل 

الفصل الدرايس ، أو يف فرتات الوجبات املتقطعة. هذا يسمح لنا بضامن التنظيف 

املناسب والتطهري بني الطالب. يتم غسل اليدين قبل وبعد الوجبات. يرجى 

الرجوع إىل خطة إعادة فتح املدرسة الخاصة بطفلك للحصول عىل معلومات 

محددة حول تناول وجبات الطعام يف املدرسة وإعدادها.

نظيف وتعقيم املباين املدرسية

سيتم التنظيف والتطهري يوميًا ويف كثري من األحيان يف املناطق كثرية االستخدام. 

سيتم التطهري الكامل العميق مرتني يف األسبوع يومي األربعاء والجمعة.

ماذا يحدث إذا أصيب طالب أو موظف يف املدرسة بأعراض COVID-19؟

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

أي طالب يصابون بأعراض تشبه COVID من قبل ممرضة املدرسة وفصلهم عن 

اآلخرين حتى ميكن ألحد الوالدين التقاطهم. سيتم تشجيع أي طالب أو موظف 

لديه أعراض COVID-19 عىل االختبار ويجب عليه البقاء يف املنزل حتى يتم 

فحصه من قبل أخصايئ طبي ولديه مالحظة تشري إىل تشخيص بديل أو يكون 

لديه دليل عىل اختبار COVID-19 سلبي.

 COVID-19 اذا يحدث إذا كانت نتيجة اختبار الطالب أو املوظف إيجابية لـ

وكانوا قد ذهبوا مؤخرًا إىل املدرسة؟

إذا كانت نتيجة اختبار أحد املوظفني أو الطالب أو الزائرين إيجابية لـ 

COVID-19 ، فستقوم مديرية الرتبية بإخطار إدارة الصحة مبقاطعة مونرو عىل 

الفور. ستساعد مديرية الرتبية دائرة الصحة يف مقاطعة مونرو يف تتبع جهات 

االتصال من خالل معلومات الطالب واملوظفني ومعلومات املوقع والجداول 

الزمنية للطالب وسجالت الزوار.

هل سيُطلب من جميع اآلخرين يف ذلك الفصل الحجر الصحي ملدة 10 يوًما؟

هذا يعتمد عىل مدى قرب االتصال بني األفراد. يُعرَّف االتصال الوثيق بأنه عىل 

بعد أقل من ستة أقدام من شخص ما ملدة تزيد عن خمسة عرش دقيقة بدون 

قناع.

ستقوم وزارة الصحة يف مقاطعة مونرو بإجراء االتصال وتحديد ما إذا كان األفراد 

سيُطلب منهم الحجر الصحي أو العزل.

ملزيد من املعلومات حول خطة إعادة فتح املدارس ، يرجى زيارة

www.rcsdk12.org/reopens

ال زوار

يف محاولة للحفاظ عىل سالمة 

الجميع ، لن يُسمح للزوار يف 

هذا الوقت.

نحن نقدر تفهمك.


