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كريستيان بولواج .قام رئيس بلدية مدينة إليزابيث ج

بتوفيرتطعيم لجميع المعلمين العائدين



رسالة
من المشرف العام علي المدارس

Olga Hugelmeyer
Superintendent

لكن أنا ممتن للفريق في . قد كانت هذه هي السنة األكثر تحديًا التي مررت بها على اإلطالق كمتعلم

مقاطعة اليزابيث التعليمية

والذي يعمل بال كلل على إعادة االفتتاح والخطط في مواجهة الظروف الصحية المتغيرة باستمرار 

تم تطوير هذه الخطة مع التركيز المستمر على كيفية خدمة طالبنا على أفضل . والبيانات المتضاربة 

. وجه

سيساعد هذا المستند في تقديم إرشادات لمديرينا أثناء قيامهم بتطوير الخطط اللوجستية الخاصة 

بالموقع ، وسنواصل تحديث خطة إعادة الفتح استناًدا إلى إرشادات منظمة التعليم في والية 

نيوجيرسي ومنظمة الصحة في والية نيوحيرسي  

كل هدفنا النهائي هو ضمان فتح مدارسنا بأمان ومسؤولية واالستمرار في توفير بيئة تعليمية صحية ل

طالب سيكون من األهمية بمكان

لتحديث الخطط حتى نضمن أن افتتاح  NJDOEو NJDOHوCDCأن نستمر في مراقبة توجيهات 

لمعلمين سنستمر في التخطيط والتعاون مع ا. المدارس يوفر بيئة آمنة وصحية للطالب والموظفين

.  نترنتالذين قاموا بأدوار جديدة كمعلمين افتراضيين باستخدام أدوات وموارد وطرق تعليمية عبر اإل

ة وشخصية سيعمل تركيزنا على إعادة االفتتاح على دعم وعد منطقتنا بتوفير بيئة تعليمية مبتكر

جهودنا لدمج سنواصل أيًضا. تضمن لكل طفل تحقيق التميز وستستمر هذه الجهود في جميع البيئات

تنوعة المناهج ذات الصلة بالثقافة داخل وعبر مستويات الصفوف لضمان تضمين وجهات النظر الم

فية كان أحد أكبر المخاوف أثناء إغالق المدارس هو التأثير على الرفاهية العاط. في األدب والتاريخ

شكل سنضاعف جهودنا لضمان شعور الطالب بالتواصل والتقدير ولديهم فرص للتعلم ب. للطالب

 504sو  IEPsسيستمر تزويد طالبنا من ذوي االحتياجات التعليمية الفريدة ، وكذلك مع. تعاوني

.ومتعلمي اللغة اإلنجليزية ، بالدعم المتمايز الضروري لتعزيز نجاحهم الفردي

بينما قد نحتاج إلى الحد من حضور الوالدين المادي في الحرم الجامعي ، سيكون هدفنا هو ذلك 

سنواصل التواصل بانتظام مع عائالتنا . االستمرار في الشراكة مع أولياء األمور لتعليم أطفالهم

نريد أن يتم إعالم والدينا قدر اإلمكان . وموظفينا بشأن خططنا وتغيير بروتوكوالت الصحة والسالمة

عند اتخاذ القرار المناسب ألطفالهم وعائالتهم



إعادة فتح المدارس
نظرة عامة

عن نحن ندرك أهمية إعادة الطالب إلى مدارسنا من أجل التدريس الشخصي ، فضالً 

نتوقع أن يكون . الحاجة الشاملة لحماية صحة وسالمة طالبنا وأعضاء فريقنا

COVID-19منطقتنا على. موجوًدا ، إلى حد ما ، في مجتمعنا طوال العام الدراسي

19-استعداد لالستجابة في حالة تعرضنا لـكوفيد

مجتمعنا ، يعد التعليم ، تماًما مثل الرعاية الصحية وتوفير الطعام ، أمًرا ضروريًا ل

مع وعلى هذا النحو ، سيتم إعطاء األولوية إلعادة فتح مدارسنا للتعليم الشخصي

.بروتوكوالت سالمة صارمة

دة فتح تعتبر سالمة أعضاء فريقنا أيًضا أولوية حاسمة في توجيهات وقرارات إعا

م مستقل لقد سلطنا الضوء على تدابير سالمة الموظفين الرئيسية في قس. المدرسة

.الطالبيلخص تدابير السالمة المنصوص عليها في هذه الوثيقة لحماية الموظفين و

ناًء على ستحتاج مدارسنا إلى الحفاظ على المرونة في تقديم التعليمات التعليمية ب

م عن بعد سيتم إعداد المدارس بدعم من المنطقة للتبديل بين التعل. البيانات الصحية

ي سيتم ستكون المدارس الت. والتعليم الشخصي ، والعكس صحيح ، دون إشعار يذكر

طالب الذين قد إعادة فتحها للتوجيه الشخصي جاهزة أيًضا لتوفير التعلم االفتراضي لل

لديهم يحتاجون إلى العزل أو الحجر الصحي ، وكذلك الطالب الضعفاء طبيًا أو الذين

.فرد من أفراد األسرة ضعيفًا من الناحية الطبية

تعهدنا
إعادة فتح مدارسنا 

بمسؤولية



المبادئ التوجيهية
إلعادة فتح المدارس بأمان

،لقد أرشدت هذه القيم األساسية عمل مجلس التعليم في إليزابيث ، والمشرف 

والمدراء ، والمعلمين لضمان سالسة وأمان كل طالب وسنه دراسية امنة

2020-2021

تجاوزت الحد األدنى من التوقعات لوضع 
الصحة والسالمة أوالً لطالبنا وأعضاء فريقنا

تقديم تعليمات عالية الجودة 
لجميع الطالب

تأكد من أن األسر تتمتع بالمرونة 
واالختيار في النماذج التعليمية

تقديم اتصاالت دقيقة وفي الوقت المناسب 

ألعضاء الفريق واألسر حسب الحاجة وإبقاء 

جميع أصحاب المصلحة على علم طوال العام 
الدراسي



أستبيان أولياء األمور 

اختيار التعلم بالحضورالشخصي

PK-12اختيار التعلم الشخصي لعائالتنا 

نحن ندرك أهمية إعادة الطالب إلى مدرستنا من أجل التدريس الشخصي ، فضالً عن 

.الحاجة الشاملة لحماية صحة وسالمة طالبنا وأعضاء فريقنا
بينما نواصل مراقبة . مارس نرحب ببرنامج التوحد مرة أخرى في مدارسنا22في 

عادة بياناتنا الصحية المحلية ، فإننا متفائلون بأننا سنكون قادرين على البدء في إ

طالب ما قبل رياض األطفال ورياض األطفال والصف األول والصف الثاني 

باإلضافة إلى ذلك ، نأمل أن . أبريل19والصف الثالث مرة أخرى يوم االثنين ، 

أبريل26الطالب اإلضافيين سيبدأون في العودة في  .
خالل هذا العام الصعب ، اتخذت المنطقة قرارها بناًء على العلم وأفضل البيانات 

ل نحن نراقب هذه المقياس يوميًا ونعد. سنواصل القيام بذلك. الصحية المتاحة وأحدثها

سنواصل القيام بذلك أيضا. وفقًا لذلك .
لجدولة كل طالب بشكل صحيح ، تطلب المنطقة التعليمية من العائالت إكمال 

لإلشارة إلى تفضيل التعلم لطفلك 2021مارس 24االستبيان التالي في موعد أقصاه 

ستحتاج فقط إلى إكمال استبيان واحد لكل أسرة. أطفالك/ 

:ستستمر جميع المدارس في العمل وفقًا لجدول نصف يوم معدل على النحو التالي

مساءً 12:39-8:20: 8-التمهيدي 

مساءً 12:22-7:30: المدرسة الثانوية

مدارس اليزابيث العامة



أستبيان اولياء األمور
من أجل اختيار التعلم بالحضور الشخصي

الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االتنين

مجموعة ب مجموعة ب مجموعة أ مجموعة أ مجموعة أ

مجموعة ب مجموعة ب  مجموعة ب مجموعة أ  مجموعة أ

أطفالك/ يمكنك االختيار من بين الخيارات التالية لطفلك 

: الخيار واحد

الجمعة / الخميس أو الخميس / يومان في األسبوع محددان يوم االثنين )الحضور شخصيا 

األربعاء بالتناوب 

: الخيار الثاني

(خمسة أيام في األسبوع)٪ 100تعلم عن بعد بنسبة 

: نموذج التعلم بالحضور الشخصي

من أجل االمتثال إلرشادات مركز السيطرة على األمراض ، فإن جميع الفصول الدراسية 

بها أقصى عدد من الطالب وفقًا لمسافة اجتماعية تبلغ ستة أقدام ، كما هو مطلوب نتيجة 
المجموعة أ والمجموعة ب: لذلك ، سيتم وضع الطالب في مجموعتين لكل فصل دراسي

مساءً 12:39-8:20: الصف الثامن-التمهيدي : الجدول الزمني

مساءً 12:22-7:30: 12-9الصف : الجدول الزمني

، فسيتم تحديد موعد لطفلك من قِبل 2021( مارس)آذار 24إذا لم يتم االختيار بحلول 

مدرسة طفلك

*مطلوب

:* الوصي/ اسم ولي األمر 

: اجابتك

: الوصي/ البريد اإللكتروني للوالد 

: اجابتك

(اختارمن القائمة المنسدلة)عدد األطفال الملتحقين بمدارس إليزابيث العامة 



أستبيان أولياء األمور

1# االسم الكامل للطالب *

اجابتك

:  رقم تعريف الطالب *
: اجابتك

(  اختار من القائمة المنسدلة: )اسم المدرسة

( اختار من القائمة المنسدلة: )الصف

*يرجى تحديد الخيار الذي تفضله لكل طفل 
: الخياراألول

الجمعة / الخميس أو الخميس / يومان في األسبوع محددان يوم االثنين )شخصيًا 

( األربعاء

: الخيار الثاني

(خمسة أيام في األسبوع)٪ 100تعلم عن بعد  بنسبة 

2# االسم الكامل للطالب *

اجابتك

:  رقم تعريف الطالب *
: اجابتك

(  اختار من القائمة المنسدلة: )اسم المدرسة

( اختار من القائمة المنسدلة: )الصف

*يرجى تحديد الخيار الذي تفضله لكل طفل 
: الخيار األول

الجمعة / الخميس أو الخميس / يومان في األسبوع محددان يوم االثنين )شخصيًا 

( األربعاء

:الخيار الثاني

(خمسة أيام في األسبوع)٪ 100تعلم عن بعد  بنسبة 

من أجل اختيار التعلم بالحضور الشخصي



استبيان اولياء األمور

3# االسم الكامل للطالب *

اجابتك

:  رقم تعريف الطالب *
: اجابتك

(  اختار من القائمة المنسدلة: )اسم المدرسة

( اختار من القائمة المنسدلة: )الصف

*يرجى تحديد الخيار الذي تفضله لكل طفل 
: الخيار األول

/ الخميس أو الخميس / يومان في األسبوع محددان يوم االثنين )شخصيًا 

( الجمعة األربعاء

: الخيار الثاني

(خمسة أيام في األسبوع)٪ 100تعلم عن بعد  بنسبة 

من أجل اختيار التعلم بالحضور الشخصي



الصحة واألمان

...كما نعيد فتح 

مة التي نظًرا لتدابير الصحة والسال. إن صحة وسالمة طالبنا وموظفينا وعائالتنا لها أهمية قصوى

مختلفًا كثيًرا عما 21-2020حددها المسؤولون الفيدراليون والوالئيون والمحليون ، بدا العام الدراسي 

مي وكذلك البرامج تخطط المنطقة التعليمية للتركيز على التدريس األكادي. كان عليه في السنوات السابقة
.التي تعتبر حاسمة بالنسبة للرفاهية العقلية واالجتماعية والعاطفية والبدنية للطالب

:الفحص في المنزل :الوصول إلى المدرسة

م الطالب إكمال نموذج تقيي/ يجب على اآلباء 

لألعراض مثل السعال 19-الطالب لكوفيد 

لمنزل وضيق التنفس وسيالن األنف والحمى في ا

ء مساًء في اليوم السابق للمجي9بحلول الساعة 

.إلى المدرسة أو ركوب الحافلة

ومية لـ يُطلب من الموظفين إكمال قائمة التحقق الي

COVID-19 وإكمال فحص درجة الحرارة يوميًا

.EPSقبل الدخول إلى موقع 

يجب أال يذهب أي شخص مصاب بحمى تصل 

درجة فهرنهايت أو أكثر إلى موقع 100إلى 

أولئك الذين يعانون من أعراض مثل . المدرسة

األنف السعال المستمر أو ضيق التنفس أو سيالن

.يجب أال يذهبوا إلى المدرسة

لى المغادرة ونقاط الدخول إ/ سيتتم إدارة أوقات الوصول 

.المدرسة للسماح بالمسافة الجسدية المناسبة

فيها سيتم تثبيت حواجز مادية في المناطق التي يحدث

.تفاعل وجهاً لوجه مع الجمهور

اء ستحتوي مواقع المدارس على الفتات في جميع أنح

لصحي الحرم الجامعي لتشجيع التباعد الجسدي والصرف ا

.المناسب

حي سيتم قياس درجات الحرارة وطرح أسئلة الفحص الص

.عند نقاط الدخول إلى المدرسة

مع المسؤولين المحليين لتحديد فرص EPSستعمل 

.االختبار والمواقع للموظفين

السفر    
فيرجى مراجعة هذه إذا كانت عائلتك تفكر في السفر في هذا الوقت أو تخطط لرحلة ، * 

نحن نقدر دعمك في تقليل التعرض . المعلومات المهمة من مركز السيطرة على األمراض

.للطالب وأعضاء الفريق

+:درجة فهرنهايت 100البروتوكوالت المنشأة في حالة اكتشاف درجة حرارة 
درجة 100لن يتم قبول الطالب مع درجة حرارة 

فهرنهايت أو أعلى وسيتم إرسالهم إلى المنزل

ة يجب على الفرد بعد ذلك االتصال بمقدم الرعاي
.الصحية للحصول على مزيد من التعليمات

تبار يرجى إبالغ إدارة المدرسة بأي نتائج إيجابية الخ
19-كوفيد 

ن ستقوم المدرسة بإخطار مسؤولي الصحة والموظفي
واألسر بأي حاالت إيجابية

ن اذا أصيب الطالب بالحمى أثناء وجوده في المدرسة ، فسيتم عزله ع

يتم الطالب اآلخرين ، مع توفير غطاء للوجه إذا لم يكن لديهم واحد ، وس
.ولي أمرهم الصطحابهم/ االتصال بوالديه 

ادات سيتم نصح أعضاء الفريق والطالب المرضى بالعزل وفقًا إلرش
. مركز السيطرة على األمراض

أيام منذ ظهور األعراض ألول مرة وعدم وجود 10قد يعود الفرد بعد 

أيام من حل جميع 3ساعة الماضية ، أو بعد 24حمى خالل الـ 
.األعراض بشكل كامل مع إثبات وجود اختبار كوفيد سلبي

المدرسةإلىالعودةعندتوقعهيمكنما



معدات الحماية الشخصية والبروتوكوالت

ماذا تتوقع عند العودة إلى المدرسة

ينقوم بتدريس غسل اليدين ونمذجه وممارسته ومراقبته ، خاصةً في الفصول الصغر

وصولهم لقد طورنا إجراءات للتأكد من أن الطالب يغسلون أيديهم أو يستخدمون معقم اليدين عند

إلى الحرم الجامعي ؛ بعد استخدام الحمام بعد اللعب بالخارج والعودة إلى الفصل

المناسبة لغسل لقد وضعنا الفتات في مناطق عالية الوضوح لتذكير الطالب والموظفين بالتقنيات

اليدين وتغطية السعال والعطس وإجراءات الوقاية األخرى

ابون واألنسجة لقد قمنا بتأمين اإلمدادات الكافية لدعم سلوكيات النظافة الصحية ، بما في ذلك الص

للموظفين( في المائة على األقل من الكحول اإليثيلي60مع )وأغطية الوجه ومعقمات اليدين 

والطالب الذين يمكنهم استخدام معقم اليدين بأمان

عادة نحن نشجع على استخدام زجاجات المياه القابلة إل. لقد علقنا استخدام نوافير الشرب

االستخدام

دما عن. لقد قللنا من مشاركة اإلمدادات والمعدات بين الموظفين والطالب إلى أقصى حد ممكن

يل المثال ، على سب)تكون العناصر قد قللت من اتصال الموظفين والطالب بأسطح عالية اللمس 
(دعم مبنى مفتوح أو أبواب غرف ، خاصة في أوقات الوصول والمغادرة

تعقيم
اليدين

التباعد الجسدى عام
لكل من سنقوم بتدريب الطالب على بروتوكوالت التباعد الجسدي

المساحات الداخلية والخارجية

تحتوي جميع المدارس والمكاتب على الفتات تذّكر الطالب

أنحاء وأعضاء الفريق بالتباعد المادي في مواقع بارزة في جميع
كل مدرسة

لطالب سنسمح فقط للزوار الضروريين في مدارسنا ونحد من عدد ا
.والموظفين الذين يتواصلون معهم

كثر سنضمن أن يحافظ أعضاء الفريق على مسافة ستة أقدام أو أ
من بعضهم البعض وأي زائر في مدارسنا

أقدام6
كلما أمكن ذلك



معدات الحماية الشخصية والبروتوكوالت

ماذا تتوقع عند العودة إلى المدرسة

(تابع)التباعد الجسدى 

صول ومغادرة

سنعمل على تقليل االتصال الوثيق بين الطالب وأعضاء الفريق والعائالت والمجتمع األوسع عند الوصول 

نحن نستخدم العديد من المداخل والمخارج التي يمكن اإلشراف عليها بشكل :والمغادرة من خالل الطرق التالية

ى يجب على جميع السائقين البقاء في سياراتهم ، إلى أقص.مناسب لتقليل االزدحام عند نقاط الدخول والخروج

. حد ممكن ، عند إنزال الطالب أو اصطحابهم

عندما تكون هناك حاجة إلى إنزال أو اصطحاب الطفل شخصيًا ، يجب أن يقف أحد الوالدين أو مقدم الرعاية 

ن تم تحديد جميع المساحات على بعد ستة أقدام للبالغين الذي.فقط خارج المرفق الصطحاب الطفل أو توصيله

يُطلب من جميع البالغين عند دخول المدارس أن يرتدوا .ينتظرون في الخارج لتوصيل الطالب أو اصطحابهم

سيكون لدينا اإلشراف المناسب لتفريق تجمعات .غطاًء للوجه عند دخولهم المدارس لتوصيلهم أو توصيلهم

.الطالب أثناء الوصول إلى المدرسة والمغادرة

لمدارس االبتدائية واالعدادية 

سوف نضمن بقاء الطالب وأعضاء الفريق في صفهم من خالل إبقاء نفس الطالب والمعلم أو الموظفين معًا 

.طوال اليوم الدراسي بأكمله

قم بزيادة التباعد بين مكاتب الطالب ، .يجب أال يختلط الطالب مع مجموعات الفصول الدراسية األخرى-

.ستة أقدام أو أكثر ، إلى الحد الممكن عمليًا

ليم العام لجزء يمكن للطالب ذوي اإلعاقة والموظفين الذين يقدمون التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة التناوب في فصول التع( 1)ومع ذلك ، 
أقدام على األقل من الجميع في المجموعة ، بخالف الطالب تلقي الخدمات ، 6من اليوم طالما أن هؤالء الموظفين يحافظون على مسافة 

طالما أنهم ( موسيقىعلى سبيل المثال ، الفن أو ال)قد يتناوب المعلمون المتخصصون في الفصول الدراسية للحصول على تعليم متخصص ( 2)
أقدام على األقل من الجميع في المجموعة ، و 6يحافظون على مسافة 

أقدام على األقل من الجميع 6يمكن للمدرسين البدالء توفير تغطية لـ المعلمين الذين يتغيبون طالما أن المعلمين البدالء يحافظون على مسافة ( 3)

ب ، سواء يجب على المدارس تقليل عدد جهات االتصال الوثيقة للطالب ذوي اإلعاقة والموظفين الذين يعملون مع هؤالء الطال. في المجموعة

المدارس أن إذا أمكن ، يجب على. كانوا يتناوبون في فصل دراسي للتعليم العام أو ينضمون إلى مجموعة أخرى من أجل خدمات التعليم الخاص
.تحد من عدد األفواج المستقرة التي يتفاعل معها المعلمون البديلون من خالل تخصيص بدائل معينة لمدارس معينة



معدات الحماية الشخصية والبروتوكوالت

ماذا تتوقع عند العودة إلى المدرسة

(تابع)التباعد الجسدي 
المدارس الثانوية

ستكون مكاتب الطالب متباعدة بمسافة ستة أقدام على األقل

جميع المدارس

أحجام الفصول صغيرة بقدر اإلمكان

ال المرض من ستكون مكاتب المعلمين والموظفين على بعد ستة أقدام على األقل من مكاتب الطالب لتقليل مخاطر انتق
.البالغين إلى األطفال

، ( للتشغيلعلى سبيل المثال ، عن طريق فتح أي نوافذ قابلة)تم زيادة التهوية عن طريق زيادة دوران الهواء الخارجي 
.واستخدام أجهزة تنقية الهواء وزيادة معدالت التهوية كلما أمكن ذلك

.لمسلقد قمنا بتقليل كمية األثاث والمعدات في الفصل الدراسي لتسهيل التباعد وتقليل األسطح عالية ال

.تقال المرضلتقليل مخاطر ان( وليس في مواجهة بعضها البعض)يجب أن تكون مكاتب الطالب لدينا في نفس االتجاه 

اإللكترونية ، اللوازم الفنية ، المعدات ، األجهزة)لقد قمنا بتأمين اإلمدادات الكافية لتقليل مشاركة المواد عالية اللمسة 

إلى الحد الممكن عمليًا ، أو قصر استخدام اإلمدادات والمعدات على مجموعة واحدة من الطالب في وقت واحد( إلخ
.والتنظيف والتطهير بين االستخدامات

مل المواد سيُطلب من الطالب ح. افصل بين ممتلكات الطالب حتى ال يتالمس الطالب مع ممتلكات الطالب اآلخرين

تجمع الطالبلن يكون هناك وصول إلى الخزائن لتجنب. الكمبيوتر المحمول في حقيبة الظهر الخاصة بهم/ التعليمية 

إعدادات أماكن غير الفصل الدراسي

ات أو قم بتعيين مجموع/ استخدم المراحيض من قبل مجموعات الطالب إلى الحد الممكن عمليًا ، و : دورات المياه
.معينة من الطالب الستخدام دورات مياه معينة

:التعليم الجسدي

.يًانحن نقوم بأنشطة في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك ، مع تباعد مادي مناسب داخل مجموعات إلى الحد الممكن عمل

وتسمح بمسافة سنحد من استخدام معدات المالعب المشتركة لصالح األنشطة البدنية التي تتطلب اتصاالً أقل باألسطح
.جسدية أكبر

يجب . ة البدنيةالخارجي والتدريب أو دروس التربي/ يجب ارتداء أغطية الوجه من القماش أثناء التكييف البدني الداخلي 

جههم على الطالب أخذ قسط من الراحة من التمرين إذا لوحظ وجود أي صعوبة في التنفس ويجب أن يغيروا غطاء و
.إذا أصبح مبتالً وعلق على وجه الطالب وعرقل التنفس

.تسيحمل مدرسو التربية البدنية أدوات اإلسعافات األولية التي تشمل معقم اليدين وأغطية الوجه والقفازا



معدات الحماية الشخصية والبروتوكوالت

ماذا تتوقع عند العودة إلى المدرسة

المتطلبات

المعلمين والموظفين

أثناء يجب على جميع البالغين ارتداء غطاء للوجه في جميع األوقات
.وجودهم في المدرسة

جه ال يجوز تكليف الموظفين غير القادرين على ارتداء غطاء الو

رهم من ألسباب طبية بمهام تتطلب اتصااًل وثيقًا بالطالب أو غي
.الموظفين

طالب

:ارتداء أغطية الوجهجميع الطالب يجب على 

أثناء الوصول والمغادرة من المدرسة ؛

في أي منطقة داخل وخارج الفصل الدراسي

.أثناء انتظار أو ركوب حافلة مدرسية

ذوي الطالب: يشمل الطالب المستبعدين من متطلبات تغطية الوجه
.االحتياجات الخاصة غير القادرين على تحمل غطاء الوجه

الموظفين لقد نشرنا الفتات في مناطق عالية الوضوح لتذكير الطالب و

االستخدام ( 2)متى وأين تكون أغطية الوجه مطلوبة و ( 1)بـ 
.المناسب ألغطية الوجه

غطاء الوجه   

ن الذين وسوف نوفر لكل المدرسين والطالب والموظفين أغطية الوجه المخصصة  والموظفي

.فقدوا أغطية وجوههم أو نسوا إحضارهم إلى المدرسة

دما قد يفكر المعلمون والموظفون اآلخرون في استخدام واقيات الوجه مع أغطية الوجه عن

.يكونون في الفصل لتقليل مخاطر انتقال العدوى

غطاء من القماش )تغطية بنوافذ شفافة أثناء التعليمات الصوتية ، أو واقي للوجه بختم مناسب 

رؤية فم ، لتمكين الطالب من( يمتد من الحافة السفلية للدرع وُمدسوس في طوق القميص

عاني من المعلم وفي األماكن التي يغطي فيها الوجه يشكل عائقًا أمام التواصل مع طالب ي

.إعاقة سمعية أو طالب معاق



معدات الحماية الشخصية والبروتوكوالت

ماذا تتوقع عند العودة إلى المدرسة

إجراءات السالمة اإلضافية للمعلمين والموظفين اآلخرين

المتطلبات

.موظفين والطالبنحن الحد يزره أحد لجميع المدارس، وبالتالي تحقيق أقصى قدر من التباعد البدني بين الموظفين وبين ال

.يتم فحص جميع الطالب والموظفين يوميًا بحثًا عن األعراض

أنشطة مدرسية
:لجميع المدارس

.ال يُسمح بالرحالت الميدانية والتجمعات والتجمعات األخرى في الوقت الحالي

.نحن نعمل على زيادة عدد األحداث المدرسية التي يمكن عقدها افتراضيًا أو خارجيًا

معدات لموظفي المكتب األمامي

ين عن الزوار لقد قمنا بتركيب حواجز مادية ، مثل حاجز بالستيكي شفاف ، في المكتب األمامي للمدرسة لفصل الموظف
.والمتطوعين

فة إلى ارتداء قد يفكر المعلمون والموظفون اآلخرون الذين هم على اتصال وثيق بالطالب في ارتداء واقيات للوجه باإلضا
.أغطية الوجه

لمعلمي التربية الخاصة ومساعديها ( PPE)معدات الحماية الشخصية 

والعاملين في مجال الرعاية الصحية

ي تتطلب يوصى باستخدام قناع ودرع للوجه عند تقديم الخدمات للطالب الت

أنشطة على سبيل المثال ، المساعدة في)تفاعالت اتصال وثيقة متكررة 

ة بما في ذلك فحص الرؤي)أو إجراء تقييمات صحية ( الحياة اليومية
(.والسمع

لنحو يجب ارتداء القفازات وأي معدات الوقاية الشخصية اإلضافية على ا

المثال ، على سبيل)الموصى به لإلجراءات التي تتطلب احتياطات عالمية 
.(. المساعدة في استخدام المرحاض ، والقسطرة ، وإدارة األنسولين



معدات الحماية الشخصية والبروتوكوالت

ماذا تتوقع عند العودة إلى المدرسة

إجراءات السالمة اإلضافية للمعلمين والموظفين 
(تابع)اآلخرين 

راسة لقد قدمنا التدريب الكافي ومعدات الحماية الشخصية لحماية موظفي الح

ليل مخاطر لتق. الذين ينظفون ويعقمون المناطق التي يستخدمها أي شخص مريض
.ساعة قبل التنظيف والتعقيم24التعرض ، يتعين علينا االنتظار 

من يُطلب من الطالب والموظفين الخضوع لالختبار بعد ظهور واحد أو أكثر

أو إذا ثبت إصابة أحد أفراد األسرة أو األشخاص المقربين19-أعراض كوفيد 
.19-من خارج المنزل بفيروس كوفيد

ساعة بعد أن يكون اختبار الطالب أو 48سيتم إغالق الفصل الدراسي لمدة 
19-الموظف في ذلك الفصل إيجابيًا لـ كوفيد

أو من الطالبالعديدسيتم إغالق المدرسة لمدة أسبوعين عندما يكون اختبار 
19-الموظفين إيجابيين لـكوفيد 



الصيانة والعمليات

اني وتلتزم مدارس اليزابيث العامة بتأمين معدات أمان إضافية للحفاظ على نظافة المب

معدات السالمة  :، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر

ستكون محطات تعقيم اليدين موجودة في المناطق المشتركة مثل مكتب األمن والمكاتب *

.األمامية والمواقع ذات األولوية التي يحددها المدير

محطات تعقيم اليدين

طلب من جميع الموظفين ارتداء أغطية وجه من القماش ما لم يتم منعهم بسبب الظروف الصحية أو 

 وثيقًا في تلك الحاالت ، ال يجوز تكليف الموظفين بمهام تتطلب اتصاالً . االتصاالت/ االحتياجات التعليمية 

ين تتوفر أقنعة إضافية يمكن التخلص منها أيًضا للطالب والموظفين الذ. بالطالب أو غيرهم من الموظفين
.فقدوا أغطية وجوههم أو نسوا إحضارها إلى المدرسة

معدات الحماية الشخصية للموظفين

قامت المنطقة بتزويد كل مدرسة وموقع حي بمقاييس حرارة للجبهة بدون لمس حتى يتمكن الموظفون من 
فحص كل طالب وأنفسهم عند دخولهم

أجهزة قياس درجة الحرارة الغير الملموسة

• ستوفر المنطقة الرشاشات الكهروستاتيكية لكل مدرسةستمّكن آالت الرش موظفي الحراسة من تطهير

تقوم الوحدات برش رذاذ خفيف من محلول مطهر مشحون استاتيكياً ثم يلتصق. مدارسنا بكفاءة أكبر

سيتم إيالء اهتمام مفصل للمناطق ذات اللمس العالي مثل مقابض. باألسطح في الغرفة لضمان التغطية
.األبواب وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ومقابض األحواض والدرابزين ودورات المياه طوال اليوم

بخاخات كهروستاتيكية ومنظفات محمولة تعمل باألشعة فوق البنفسجية

يجب على الطالب إحضار زجاجات . تم تعليق نوافير الشرب

المياه الخاصة به

تم سي.مسيتم تنظيف الحمامات وتخزينها بالصابون طوال اليوم

أو بخاخات مطهرة في كل فصل / توفير مناديل مطهرة و 

دراسي
)تم صيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء . HVAC) 

م وتفتيشها في جميع أنحاء المنطقة لضمان التشغيل السلي

تقوم المنطقة بالترقية من مرشح .وتداول الهواء الخارجي

طبقات ، بما يتجاوز 4ثالثي الطبقات إلى مرشح مكون من 
سيتم تعيين جداول .المتطلبات الحالية HVAC  للتشغيل قبل

.ساعة واحدة على األقل من ساعات العمل وبعدها

اعتبارات أخري 

سطح الصلبة على األقل يوميًا ، وبشكل متكرر ، قم بتنظيف وتعقيم األ

المكاتب على سبيل المثال ، الطاوالت و)التي يتم لمسها بشكل متكرر 

/  نسخ والكراسي ومقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة والهواتف وآالت ال

(  المراحيض وأسطح العمل والحنفيات)الفاكس وأسطح الحمامات 

فنية الدمى واأللعاب واللوازم ال)و األشياء المشتركة ( ومعدات الملعب

وفقًا إلرشادات مركز السيطرة على األمراض( والكتب

رس في نحن نستخدم منتجات التنظيف المعتمدة لالستخدام ضد الفي

القائمة المعتمدة من وكالة حماية البيئة 



الصيانة والعمليات

دراسية سيتم تزويد جميع الفصول ال

تر بأجهزة تنقية الهواء المزودة بفل
HEPA.

سيتم تجهيز معظم الفصول 

ما الدراسية بجهازي تنقية هواء به
.HEPAمرشح 

جهزة تنقية الهواءأ

أنظمة التهوية

نع معدالت الهدف هو توفير أكبر قدر ممكن من الهواء الخارجي ، وم. سيتم فحص جميع أنظمة التهوية للتشغيل السليم

و تخفيفه قدر التهوية العالية التي قد تنشر العامل الممرض بعيًدا عن المضيف البشري وتقليل الهواء المعاد تدويره أ
:من أجل تحقيق أو أهداف سنقوم بما يلي. اإلمكان

.زيادة نسبة الهواء الخارجي قدر اإلمكان لتخفيف الهواء المعاد تدويره وتقليل الهواء المعاد تدويره

.عندما يمكن للجهاز التعامل معها( زيادة مستوى الترشيح)األعلى MERVقم بتقييم استخدام المرشحات ذات تصنيف 

.تشغيل الجهاز دائًما في الوضع المشغول لتوفير المزيد من التغييرات في الهواء عند وجود الطالب

.الهواءالحد من إسقاط أي مسببات األمراض المحتملة في/ قم بتشغيل األشعة فوق البنفسجية بسرعة أبطأ لمنع 

.يةاحصل على فالتر إضافية في متناول اليد ، حتى إذا لزم األمر ، قم بإجراء تغييرات إضافية على التصف

ارها على زيادة قم بخفض إعدادات األنظمة التي يتم التحكم فيها بواسطة مستشعر ثاني أكسيد الكربون عند الطلب إلجب
.كمية الهواء الخارجي

قتل الفيروس في / الخاصة بنا لتعطيل HVACقم بتقييم إضافة أجهزة التأين ثنائية القطب ذات نقطة اإلبرة إلى معدات 

الهواء وتحسين ترشيح الجسيمات المعلقة في هواء الغرفة



وسائل النقل
ماذا تتوقع عند العودة إلى المدرسة

قبل ركوب COVID-19ستحتاج جميع العائالت إلى فحص الطالب بحثًا عن أعراض 

اء فحص سيقف السائقون عند مدخل الحافلة أثناء تحميل الطالب إلجر. الحافلة المدرسية

الذين ال لن يُسمح للطالب. درجة الحرارة باستخدام موازين الحرارة التي ال تعمل باللمس
.يستوفون متطلبات الفحص بالصعود إلى الحافلة

. د الجلوسالشاحنة والطالب عن/ نحن نضمن مسافة ستة أقدام على األقل بين سائق الحافلة 

ة أو شريط على سبيل المثال ، ملصقات أرضي)نحن نستخدم أقساًما مادية أو إشارات مرئية 

من مشغل ملون أو الفتات لتوضيح للطالب حيث ال ينبغي لهم الجلوس أو الوقوف بالقرب
(.الحافلة

متاحة إلى نحن نعظم المسافة الجسدية بين الطالب في الحافلة عن طريق الحد من المقاعد ال
(.على سبيل المثال ، كل صف آخر متاح للجلوس)الحد الممكن عمليًا 

محطات يجب على الطالب التدرب على التباعد الجسدي أثناء االنتظار في الحافالت في

راسي أو نفس الفصل الد/ يجب توجيه الطالب من نفس العائلة و . الحافالت المدرسية
للجلوس معًا كلما أمكن ذلك لتقليل التعرض لجهات اتصال جديدة

.

الصعود والنزول

لتطهير والتنظيفا
اشات يتم تنظيف وتعقيم الحافالت بشكل كامل يوميًا وبعد نقل الطالب باستخدام الرش

.الكهروستاتيكية

تطهير يتم تزويد سائقي الحافالت بمناديل مبللة مطهرة وقفازات تستخدم لمرة واحدة لدعم
.األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر خالل النهار

.سيقوم السائقون بمسح نقاط اللمس العالية بعد كل شوط

ذ قابلة للتشغيل الشاحنات من خالل فتح أي نواف/ تم توجيه السائقين لزيادة التهوية في الحافالت 

ن أو ، إلى أقصى حد ممكن ، ما لم يشكل ذلك خطًرا على السالمة أو الصحة للركاب الحاليي
الالحقين

.

غطاء الوجه         

على الحافالت ، سيُطلب ( CDC)نظًرا لمتطلبات مركز السيطرة على األمراض 

.من الطالب والسائقين ارتداء أغطية الوجه

وقات نحن نطلب من سائقي الحافالت والطالب ارتداء أغطية الوجه في جميع األ
.أثناء انتظارهم وركوبهم في الحافالت

و نسوا لقد وفرنا لسائقي الحافالت أغطية وجه إضافية للطالب الذين فقدوا أ
إحضار أغطية وجوههم

.



الغذاء والتغذية
طالب مدارس اليزابيث العامة 



19-بروتوكول كوفيد
و تنبية 

كشوفات الصحة  المتطلبات

يحتاج. يجب فحص جميع الطالب والموظفين بحثًا عن األعراض كل يوم

كل 19-الموظفون وأولياء أمور الطالب أو أولياء أمورهم إلى إكمال تقييم كوفيد
.يوم

أو iPadاليومي على جهاز 19-يمكن للوالدين الوصول إلى تقييم كوفيد

.  PowerSchoolالكمبيوتر المحمول الخاص بأطفالهم من خالل النقر على أيقونة 

9:00من قبل الوالد أو الوصي في موعد ال يتجاوز 19-يجب إكمال تقييم كوفيد

على إذا ظهرت األعراض. في الليلة التي تسبق ذهاب الطفل إلى المدرسة. مساءً 
.طفل بين عشية وضحاها ، يرجى االتصال بالمدرسة

ة باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والكريولية الهايتي19-يتوفر تقييم كوفيد 
.والبرتغالية

19-م كوفيد سيتلقى اآلباء واألوصياء مكالمة هاتفية يومية مع تذكير إلكمال تقيي

.كل مساء

المدرسية باستخدام مقياس حرارة أقل تالمًسا قبل ركوب الحافلة( للطالب أو الموظفين)سيتم إجراء فحص درجة الحرارة 
.وقبل دخول المدرسة

لقد وضعنا الفتات على جميع المداخل إلرشاد الطالب والموظفين والزوار إلى عدم دخول المدرسة إذا ظهرت عليهم أي
:وجود اثنين أو أكثر مما يلي19-تشمل أعراض كوفيد19-أعراض لـ كوفيد 

يالن قيء ، إسهال ، تعب ، احتقان أو س/ قشعريرة ، رعشة ، آالم في العضالت أو الجسم ، صداع ، التهاب الحلق ، غثيان 
األنف

:يعاني الطالب من واحد أو أكثر من األعراض التالية

حمى ، سعال ، ضيق في التنفس ، صعوبة في التنفس ، فقدان جديد للتذوق أو فقدان جديد للرائحة

أو أعلى 100.0أو درجة حرارة / و 19-يجب إرسال الطالب أو الموظفين الذين يعانون من أي أعراض تم تحديدها لـ كوفيد
.أو التقييم الطبي/ إلى المنزل على الفور حتى يتم إجراء االختبار و 



19-بروتوكول كوفيد

وتنبية 
19-نموذج تقييم الطالب لكوفيدتنبيه

هل عانى طفلك من أكثر من األعراض التالية؟-1

قشعريرة ، رعشة ، آالم في العضالت أو الجسم ، صداع ، التهاب
قيء ، إسهال ، تعب ، احتقان أو سيالن األنف/ الحلق ، غثيان 

ال نعم
ابق في المنزل 

واطلب الرعاية 
الطبية

هل عانى طفلك من أكثر من األعراض التالية؟-2

دان فقدان حمى ، سعال ، ضيق في التنفس ، صعوبة في التنفس ، فق
للرئحة

ال نعم
ابق في المنزل 

واطلب الرعاية 
الطبية

ال نعم
ابق في المنزل 

واطلب الرعاية 
الطبية واالختبار

يق يوًما الماضية ، هل كنت على اتصال وث14خالل الـ -3
؟19-بشخص تم تأكيد إصابته بـكوفيد

ال نعم
ابق في المنزل 

واطلب الرعاية 
الطبية واالختبار

هل تم تشخيص إصابة أحد أفراد أسرتك-4

ـ19-بكوفيد -

ال  نعم 
ابق في المنزل 

اتصل بممرضة 
المدرسة وطبيبك

هل سافرت إلى منطقة ينتقل فيها المجتمع بشكل كبير-4
القائمة وإشعارات NJ Travel Advisoryاستناًدا إلى قائمة 

السفر الخاصة بمراكز السيطرة على األمراض والوقاية 
منها؟

على أي من هذه األسئلة االتصال بمسؤول المدرسة وممرضة " نعم"األوصياء أو الموظفين الذين أجابوا بـ / يجب على اآلباء 
المدرسة وطبيبك



19-بروتوكول كوفيد

وتنبية

19-اختبار كوفيد
والتقرير 

المتطلبات

:مؤشرات لالختبار

هور نطلب من الطالب والموظفين الخضوع لالختبار بعد ظ

أو إذا ثبت إصابة 19-عرضين أو أكثر من أعراض كوفيد

أحد أفراد األسرة أو األشخاص المقربين من خارج المنزل 
19-بفيروس كوفيد

:نتائج االختبار اإليجابية

-ـ كوفيداألوصياء والموظفين إخطار إدارة المدرسة على الفور إذا ثبتت إصابة الطالب أو الموظف ب/ يُطلب من اآلباء 

عند تلقي إشعار بأن 19-أو إذا ثبت إصابة أحد أفراد األسرة أو األشخاص المقربين من خارج األسرة بـ  كوفيد19

، يجب 19-أو كان على اتصال وثيق بحالة كوفيد19-فريق العمل أو الطالب قد أثبتت االختبارات اإليجابية لـ كوفيد
.أيام10على الطالب أو الموظف الحجر الصحي لمدة 

لبي قبل الموظفون الذين ثبتت إصابتهم وأكملوا متطلبات العزل ال يحتاجون إلى مالحظة طبية أو اختبار س/ الطالب 

.العمل/ العودة إلى المدرسة 

:نتائج االختبار السلبية

العودة إلى 19-يديمكن لألفراد الذين تظهر عليهم األعراض والذين ليسوا على اتصال وثيق والذين ثبتت إصابتهم بـ كوف
.والتحسن في األعراض األخرى( إن وجد)ساعة على األقل من حل الحمى 72العمل شخصيًا بعد / المدرسة 

بعد العمل شخصيًا فقط/ التي اختبرت سلبية العودة إلى المدرسة 19-ال يمكن لجهات االتصال القريبة من حالة كوفيد
.أيام من الحجر الصحي من آخر تعرض10االنتهاء من 

يجب تقديم وثائق نتائج االختبارات السلبية إلى إدارة المدرسة



19-بروتوكول كوفيد

وتنبية

الرد على الحاالت المشتبه فيها أو المؤكدة و المقربة لها

المتطلبات

:المشتبه بها19-كوفيد( حاالت)استجابة حالة 

.19-يوجد في مدارسنا غرفة أو منطقة عزل لفصل أي شخص تظهر عليه أعراض كوفيد

لهم إلى يجب على أي طالب أو موظفين تظهر عليهم األعراض االنتظار في منطقة معزولة حتى يمكن نق
.المنزل أو إلى مرفق رعاية صحية ، في أقرب وقت ممكن عمليًا

:المؤكدة19-كوفيد( حاالت)االستجابة لحالة 

مع الحفاظ على 19-سيتم إخطار الموظفين والعائالت في المجتمع المدرسي بأي حالة إيجابية لـ كوفيد
.السرية كما هو مطلوب بموجب قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية

يل خطر لتقل. أغلق المناطق التي يستخدمها أي شخص مريض وال تستخدمه قبل التنظيف والتطهير

ساعة ، 24إذا لم يكن من الممكن االنتظار لمدة . ساعة قبل التنظيف والتعقيم24التعرض ، انتظر 

ة ضمان االستخدام اآلمن والصحيح للمطهرات باستخدام معدات الحماي. فانتظر ألطول فترة ممكنة
.الشخصية والتهوية

سال جميع يجب إر: بالنسبة لإلعدادات التي تم فيها الحفاظ على مجموعات الفصول الدراسية المستقرة

المؤكدة إلى المنزل على الفور 19-الطالب والموظفين في نفس مجموعة الفصل الدراسي مثل حالة كوفيد
.أيام من آخر تعرض واختبار بتوصيات دائرة الصحة العامة10وإصدار تعليمات بالعزل في المنزل لمدة 

تخدم قوائم مقاعد اس: بالنسبة لإلعدادات التي لم يتم فيها الحفاظ على مجموعات الفصول الدراسية المستقرة

المؤكدة في جميع 19-الموظفين لتحديد جهات االتصال الوثيقة بحالة كوفيد/ الفصل والتشاور مع المعلمين 

عد ستة االتصال الوثيق هو الشخص الذي كان على ب. الفصول الدراسية واألنشطة داخل الحرم الجامعي

.  بغض النظر عن استخدام غطاء الوجه( دقائق على األقل10)أقدام من العلبة لفترة طويلة من الوقت 

ي في يجب إرسال جهات االتصال القريبة إلى المنزل على الفور وإصدار تعليمات لها بالحجر الصح
.أيام من آخر تعرض واختبارها وفقًا لتوصيات إدارة الصحة العامة10المنزل لمدة 

ج األوصياء على إخطار أي أفراد أو منظمات يكون ألطفالهم اتصاالت وثيقة معهم خار/ حث الوالدين 
.بيئة المدرسة



19-بروتوكول كوفيد

وتنبية
(تابع)الرد على الحاالت المشتبه فيها أو المؤكدة واالتصاالت الوثيقة 

19-االتصال الستجابة مؤكدة لحالة كوفيد( جهات)قم بإغالق جهة 

الحجر يجب إرسال جهات االتصال القريبة إلى المنزل على الفور وإصدار تعليمات لها ب

ة أيام من آخر تعرض واختبارها وفقًا لتوصيات إدارة الصح10الصحي في المنزل لمدة 

.العامة

نتائج االختبار إيجابية: العودة إلى المدرسة بعد االختبار

العودة لمدة 19-يمكن لألفراد الذين ظهرت عليهم األعراض والذين ثبتت إصابتهم بـ كوفيد

ساعة على األقل بدون حمى 72أيام على األقل منذ ظهور األعراض ألول مرة و 10

.وتحسن في األعراض األخرى

العودة بعد 19-يمكن لألفراد الذين ال تظهر عليهم أعراض والذين ثبتت إصابتهم بـ كوفيد

.أيام من جمع نتيجة اختبارهم اإليجابية10

نتائج االختبار السلبية

ين ثبتت يمكن لألفراد الذين تظهر عليهم األعراض ، والذين ليسوا على اتصال وثيق والذ

وتحسن ( إن وجدت)ساعة من زوال الحمى 72أن يعودوا بعد 19-إصابتهم بـ كوفيد

.األعراض

.يجب تقديم وثائق نتيجة االختبار السلبية إلى مسؤولي المدرسة

مع مالحظة بدالً من نتيجة االختبار السلبية ، اسمح للطالب والموظفين بالعودة إلى العمل

.19-فيدطبية من الطبيب توفر تفسيًرا بديالً لألعراض وسبب عدم طلب اختبار كو

المؤكدة ، والذين اختبروا نتائج 19-يمكن لألفراد الذين هم على اتصال وثيق بحاالت كوفيد

أيام من 10أيام على األقل من التعرض ، وظلوا بدون أعراض ، العودة بعد 6سلبية بعد 

ثناء إذا استمر تعرض شخص ما على اتصال وثيق لحالة ما أ. تاريخ آخر تعرض للحالة

أيام من انتهاء 10، ينتهي الحجر الصحي بعد ( على سبيل المثال ، أحد أفراد األسرة)عزله 

فترة عزل الحالة



19-بروتكول كوفيد
وتنبية

سيناريو إجراءات فورية التواصل

:1سيناريو

يظهر على الطالب أو الموظف 

19-أعراض كوفيد أو درجة حرارته 

.أو أعلى100.0

ال يلزم اتخاذ أي إجراء

:2سيناريو

اختبار أحد أفراد األسرة أو أي شخص 

على اتصال وثيق مع طالب أو موظف 

إيجابي لـ ( خارج مجتمع المدرسة)
19-كوفيد

والموظف من هو \خطاب للطالب 

علي اتصال وثيق بحاله 

19-كوفيد

و

رسالة إلى أعضاء المجموعة 

في إعدادات المجموعة )

(النموذجية

: 3سيناريو

نتيجة اختبار الطالب أو الموظف 

إيجابية لـ 

19-كوفيد

إعدادات من اعضاء المجموعةو 

طالب وعضو هيئة / الرسالة إلى 

19-التدريس من هو حالة كوفيد

و 

وخطاب الي اعضاء المجموعة

19-خطوات للرد على حاالت كوفيد

المؤكدة أو المشتبه بها والمقرب لها

ع الموظفين من قبل ممرضة المدرسةيتم وض/ يتم تقييم الطالب 

الطالب في غرفة االستراحة حتى وصول ولي األمرأرسل 

الموظف إلى المنزإلخطار إدارة المدرسةتم توجيه / الطالب 

الموظفين إلجراء االختبارال يزال الفصل الدراسي / الطالب 

مفتوًحا

الموظفون في المنزل ألخطرت إدارة / يبقى الطالب 

الموظف الذي تم توجيهه إلجراء / المدرسة الطالب 

االختبار في حوالي اليوم السادس بعد التعرض للحالةتم

الموظف إلى الحجر الصحي ، حتى لو / توجيه الطالب 

أيام كاملة بعد تاريخ 10كانت نتيجة االختبار سلبية ، لمدة 

ال يزال الفصل الدراسي 19-آخر تعرض لحالة  كوفيد

ية طاقم العمل إيجاب/ مفتوًحاإذا كانت نتيجة اختبار الطالب 
أدناه3أثناء الحجر الصحي ، فراجع السيناريو 

الموظف إلى المنزل إذا لم يكن قد تم / يتم إرسال الطالب 

عزله بالفعإلخطار إدارة المدرسةإخطار إدارة الصحة 

أيام 10طاقم العمل بالعزل لمدة / العامةتم توجيه الطالب 

ساعة بعد زوال 72بعد ظهور األعراض وما ال يقل عن 

إذا لم تظهر األعراض مطلقًا ، )الحمى وتحسن األعراض 

تم .(أيام بعد تاريخ االختبار اإليجابي10فقم بالعزل لمدة 

تحديد جهات االتصال القريبة في المدرسة وتوجيهها 

أيام وإغالق الفصل 10لالختبار والحجر الصحي لمدة 
ساعة48المدرسة تغلق لمدة .الدراسي



19-بروتوكول كوفيد
وتنبية

العمل / خطوات لالستجابة لنتائج االختبار السلبية والعودة إلى المدرسة 
الشخصي

سيناريو                      إجراءات فورية التواصل

اختبار الطالب أو الموظف 

19-سلبيًا لـ كوفيد بعد 

(األعراض)1السيناريو 

الموظفين العودة إلى المدرسة / يمكن للطالب 

ساعة 24ساعة من عالج الحمى و 72بعد 

ال دواء لخفض . بعد حل األعراض األخرى

.الحمى

الموظفين / يجب على أسرة الطالب 

19-إحضار دليل على اختبار كوفيد

السلبي أو مالحظة طبية إذا لم يتم إجراء 

االختبار

نتيجة اختبار الطالب أو 

الموظف سلبية

الموظفون في الحجر / يجب أن يظل الطالب 

أيام كاملة بعد تاريخ آخر 10الصحي لمدة 

19-تعرض لحالة كوفيد

الموظفين / جب على أسرة الطالب 

إحضار دليل على اختبار السلبي أو 

مالحظة طبية إذا لم يتم إجراء االختبار 

19-كوفيد

اختبار الطالب أو الموظف 

ينيسلبيًا بعد الفحص الروت

الموظفين / يجب على أسرة الطالب 

إحضار دليل على اختبار السلبي أو 

مالحظة طبية إذا لم يتم إجراء االختبار 

19-كوفيد

العمل / يمكن العودة إلى المدرسة 
على الفور



19-بروتوكول كوفيد

وتنبية
إرشادات العزل والحجر الصحي أثناء االنتظار وبعد تلقي نتائج اختبار 

19-كوفيد

التعلم االفتراضي لطالب معينين
:التعلم عن بعد متاح للطالب التاليين

ن أو يخضعون الطالب الهشون طبيًا أو الذين قد يتعرضون للخطر من خالل التعليمات الشخصية ، أو الذين يعزلو
19-للحجر الصحي بسبب التعرض لـكوفيد

الطالب الذين يعيشون في منزل مع أي شخص ضعيف من الناحية الطبية

الطالب الذين انتخب آباؤهم للتعلم االفتراضي



ماذا تتوقع عند العودة إلى المدرسة

االلعاب الرياضية

الفرصة للعب نفس 2021لربيع NJSIAAتماشياً مع تعهدها بتوفير موسم ربيع كامل قدر اإلمكان ، يوفر جدول : مالحظة

م تأجيل ت. العدد من األلعاب كما هو الحال خالل موسم تقليدي ، مع توفير الفرصة أيًضا على مستوى الوالية البطوالت
تواريخ البدء لتقليل التداخل مع الرياضات االخري

أولوية قصوى لطالما كان تقليل التداخل وتجنب النزاعات المباشرة بين الرياضات: "قال ديف فرايزر ، رئيس فريق العمل

، نريد أن نضمن حصول كل طالب رياضي على 2020بعد خسارة موسم ربيع ". "لفريق العمل االستشاري الرياضي
."فرصة المشاركة في كل رياضة لديهم خالل عام عادي

يز يلتزم قسم إليزابيث الرياضي بتوفير المواد واإلرشادات الالزمة لتعز
19-السلوكيات التي تقلل من انتشاركوفيد

.  مثل التباعد االجتماعي وغسل اليدين المتكرر واستخدام أغطية الوجه
ن سنضمن امتثال المدربين والرياضيين لدينا لجميع اإلرشادات الصادرة ع
مكتب الحاكم ، ومركز السيطرة على األمراض ، والمسؤليين الصحيين 

أثناء المشاركة في المسابقات بين المدارس

اليزابيث لأللعاب الرياضية 2020-2021

:تشمل الرياضات الشتوية األولى•

3-9كرة السلة لألوالد •

3-7كرة السلة للبنات •

البولينج•

ي احتلت جايلين جونسون وسارة فليمنج المركزين األول والثان
في بطولة يو سي تي

:شمل الرياضات الشتوية الثانية

سباحة بنين

سباحة بنات

مضمار داخلي لألوالد

مضمار داخلي للبنات

: تشمل الرياضات الشتوية الثالثة

الكرة الطائرة بنات:

مصارعة

:تضمن رياضات الربيع

البيسبول

الكرة اللينة

الجولف بنين للكرة الطائرة

تنس األوالد

أوالد المسار في الهواء الطلق 

بنات المسار في الهواء الطلق

من خالل الشراكة مع هوودل 

للتكنولوجيا ، أصبح اآلن بإمكان 

cإدارة اليزابيث لاللعاب الرياضية

البث المباشر لألحداث من مركز 

دوون الرياضي واكاديمية فرانك 

ب سيكراال الثانوية إلى قناة يوتيو

في منطقتنا

HUDL

نتطلع إلى توسيع شراكتنا لتشمل أحداث البث المباشر من 

ون إديس. الشتاء والربيع التي عقدت في ويليامز فيلد وتوماس أ
.الوظيفي واألكاديمية التقنية



مثال للجدول
ماذا تتوقع عند العودة إلى المدرسة

نظًرا لمتطلبات مركز السيطرة على

األمراض ، نحن مطالبون بتوفير 

.  مسافة ستة أقدام بين الطالب

ل ونتيجة لذلك ، تم تقليل سعة الفص

طالبًا في المتوسط لكل 12إلى 

تم تقسيم الطالب إلى .فصل

المجموعة أ والمجموعة : مجموعتين
ب

نموذج التعلم الشخصي
الجدول األسبوعي



نموذج التعلم الشخصي
لجدول الزمني العادة الفتحا

مواعيد أعادة الفتح

مارس     22
برنامج التوحد   

أبريل 12 
يجونولف و الهيدستارت

وندر وورلد من التمهيدي للصف الثالث 

االبتدائي

أبريل 19
ي والصف التمهيد

الصف الثالث و الصف التاسع

أبريل 26
من الصف الرابع للصف الثامن

الصف العاشر للصف الثاني عشرمن



ابق على اتصال
إلى مدارس إليزابيث العامة

اتبع مدارس اليزابيث العامة على وسائل التواصل االجتماعي

تعال لزيارتنا

قم بزيارة الموقع

www.epsnj.org

500 North Broad Street
Elizabeth, NJ

908.436.5000

https://www.facebook.com/epsnj
https://twitter.com/epsBOARD
https://www.youtube.com/user
https://www.instagram.com/elizabethpublicschools/?hl=en

