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Richard Del Moro رسالة من المدیر العام  
 

  السادة أعضاء مجتمع Middletown المدرسي الكرام،
 

 مع كتابة هذه الرسالة الیوم، أدرك تماًما االرتیاب وعدم الیقین الشدید حول جمیع الجوانب المتعلقة بهذه الجائحة الصحیة، بما في ذلك عملیة العودة
 إلى الحیاة الطبیعیة بینما تخطط أسرنا والمناطق التعلیمیة والمجتمعات المحلیة لبدء العام الدراسي الجدید. وستستغرق العودة إلى الحیاة الطبیعیة

 بعض الوقت ویجب التعامل معها بصبر نظًرا التساع نطاق العملیات، واألشخاص، واألماكن المتأثرة بفیروس كورونا المستجد (COVID-19). لذا،
 أدعو مجتمع مدرستنا بالكامل إلى التواصل بانفتاح وشفافیة حول العودة إلى الحیاة الطبیعیة، واالستجابة للتحدیات التي یواجهونها، والتواصل مع

 بعضهم البعض بالدعم بینما نسعى جاهدین للمضي قدًما. وأثق بأننا سنمضي قدًما بنجاح. لقد تأثرت كثیًرا بمظاهر االعتماد المتبادل التي ال حصر لها
 التي برزت خالل هذه الفترة مما جعل مؤسستنا أقوى.   ونقدر بعمق  الجهود التعاونیة لمجلس التعلیم لدینا والساعات التي ال تحصى التي كرستها

 فرقنا في هذه العملیة للتخطیط من أجل إعداد سیناریوهات مختلفة لعودة دخول المدارس.  مع اقتراب نهایة فصل الصیف، نعلم مدى حرصكم على
معرفة كیف ستدعم منطقتنا التعلیمیة طالبنا، وأعضاء هیئة التدریس، والموظفین، والمجتمع المدرسي بأكمله بینما نستعد لبدء العام الدراسي 2020
 -2021. وبالرغم من أنه ما زال هناك الكثیر من أسباب االرتیاب وعدم الیقین، إال أننا نأمل أن توفر خطة العودة إلى المدارس التي حددناها لمجتمعنا

 المدرسي المبادئ، واالفتراضات، واإلستراتیجیات التي ستكون بمثابة نقاط توجیهیة لعودتنا التدریجیة إلى التدریس بالحضور الشخصي داخل
  حرمنا المدرسي.

 
Middletown تظل صحة وسالمة طالبنا، ومعلمینا، وموظفینا، والمجتمع المحیط بنا في طلیعة جمیع اعتبارات التخطیط لدینا.  سترتكز خطة 

 إلعادة فتح حرم مدراسنا للتدریس بالحضور الشخصي على أفضل المعلومات العلمیة والطبیة المتاحة، كما ستلتزم باإلرشادات والقیود التي تقدمها
 الجهات الفیدرالیة (بما في ذلك مركز مكافحة األمراض) والجهات التابعة للوالیة (إدارة التعلیم في والیة نیویورك، NYSED)، وإدارة الصحة في

 والیة نیویورك (NYSDOH)، والمسؤولون الحكومیون المحلیون (إدارة الصحة في مقاطعة أورانج). تعتمد خطتنا على المعرفة الحالیة،
 واالفتراضات حول األمور الممكنة، واإلجراءات التي قد نحتاج إلى اتخاذها نتیجة لتغیر الظروف. وندرك أن خطتنا سلسة، ومع تغیر البیئة قد

 نحتاج إلى وضع محاور سریعة، ربما بین عشیة وضحاها، لمواجهة التغییرات من أجل الحفاظ على استمراریة التعلم وكذلك للحفاظ على صحة
  وسالمة مجتمعنا بأكمله.

 
 إن التزامنا بالتعاون سینتقل بنا خالل كل مرحلة من مراحل عملیة التخطیط المستمرة.  ونلتزم بمواصلة البحث عن طرق إلشراك المجتمع المدرسي

  من خالل المشاركة في المنتدیات االفتراضیة، والتواصل المتكرر، والتماس المالحظات حیث یتم تنفیذ العناصر المختلفة من خطتنا.
 

 نخطط لعودة المعلمین والموظفین إلى مواقع الحرم المدرسي بدًءا من 1 سبتمبر.  وسیكون المعلمون في الحرم المدرسي لتوفیر التدریس لجمیع
 الطالب في الصفوف من الروضة إلى الصف 12 في بیئة تعلم عن ُبعد. سیعود الطالب بطریقة مرحلیة التدرج ومراقبة عن كثب إلى مواقع الحرم
 المدرسي لتلقي التعلیم بالحضور الشخصي بدًءا من أكتوبر. بینما ُیعاد بعض الطالب إلى مواقع الحرم المدرسي، فسیظل الطالب ممن ال یحضروا

 إلى المباني المدرسیة في بیئة تعلم عن ُبعد.  یوفر اتخاذ هذا القرار اآلن قدًرا أكبر من الیقین بشأن بدایة العام الدراسي ویمّكن معلمینا من التركیز فقط على
 االستعداد لتجارب التعلم عن ُبعد عالیة الجودة. نعلم أن هذا القرار یؤثر في طالبنا وأسرنا ومجتمعنا، ونقدر تفهمك ومرونتك أثناء استجابتنا آلثار جائحة

.(COVID-19) فیروس كورونا  
 
 
 
 
 

 خالل الفترة مرحلیة التدرج إلعادة الطالب إلى المدارس، سیستمر المعلمون والموظفون في العمل من مواقع الحرم المدرسي لتقدیم تعلیم عن ُبعد
 عالي الجودة للطالب.  نشكر جمیع المعلمین والموظفین لدینا على قدرتهم على نقل العملیات األكادیمیة والمدرسیة إلى بیئة تعلم عن ُبعد هذا الربیع.

 لقد كان العمل الذي تم في خضم هذه الجائحة الصحیة جهًدا خارًقا. ومن خالل المعرفة المكتسبة خالل تجاربنا هذا الربیع، حددنا الظروف التي نعتقد
  أن التعلیم یزدهر فیها:

 تقدیم معلمینا للتعلیم عن ُبعد من مواقع الحرم المدرسي لدینا - لنضمن الوصول إلى موارد عالیة الجودة ومتنوعة، والوصول إلى●
 الموظفین المساعدین باإلضافة إلى االتصال باإلنترنت الذي یمكن االعتماد علیه مع اتصال النطاق الترددي العالي.

  التدریس المتزامن (في الوقت الفعلي) المتسق مع الفرص لتسریع وتیرة التعلم.●
 نهج لطیف للمرحلة االنتقالیة والتكیف.●
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 نهج استجابة لدعم الطالب الذین یعانون من الصدمة.●
 اتصاالت عالیة الجودة مع الطالب واألسر من خالل مزیج من نقاط االتصال االفتراضیة، والمحادثات الهاتفیة، والتواصل الكتابي.●

 
 ندرك أن موقع وطریقة تقدیمنا للتعلیم مختلفان، وقد عرفنا منك من خالل مالحظاتك الظروف المعینة التي نما فیها طفلك. نلتزم بخدمة مجتمعنا
 المدرسي بأكمله من خالل توفیر تجربة ممیزة للطالب في الصفوف من الروضة إلى الصف 12، تتمحور حول التدریس المتزامن (في الوقت

 الفعلي) والدراسة األكادیمیة القویة، والرأفة، والشمولیة والتنوع، والنجاح، والرعایة.  ستظل السمات الممیزة لتجربة الطالب - بما في ذلك التدریس
 والتعلم سریع االستجابة، والتجارب الجذابة، والصحة االجتماعیة والعاطفیة - متاحة للطالب سواء كانوا یتعلمون عن ُبعد أو شخصًیا في حرمنا
 المدرسي. نظًرا للظروف العلمیة والصحیة الحالیة، سیتعلم الطالب عن ُبعد تماًما عندما نبدأ الربع األول من العام الدراسي. ونتیجة لذلك، نتخذ

  خطوات لتوفیر موارد إضافیة وتدریب للمعلمین لدعم نجاح طالبنا.
 

 تولي استعداداتنا لبدء العام الدراسي اهتماًما خاًصا لالحتیاجات المتنوعة للمعلمین والموظفین والطالب ومجتمعنا.  نتفهم أن لدى األفراد احتیاجات
 مختلفة للوصول والدعم، وسوف یراعي تخطیطنا هذه االحتیاجات. ستتاح فرص مستمرة للمعلمین ومجتمعنا المدرسي لطرح األسئلة وتقدیم

  مساهمات من خالل قنوات االتصال المختلفة.
 

 وأخیًرا، نتفهم أن عملیة العودة إلى الحیاة الطبیعیة هي عملیة متغیرة، ولیست مرحلة واحدة.  تعتمد خطتنا على المعرفة الحالیة واالفتراضات
 الرئیسیة حول األمور الممكنة فیما یتعلق بالجائحة الصحیة. وندرك أن خطتنا قد تتغیر مع تغیر الظروف، وسوف نتكیف وفًقا لذلك لضمان

  استمراریة التعلم للجمیع.
 
 ونتفهم أن مراجعتك لهذه الخطة قد تترك لدیك تساؤالت أكثر من األمور المؤكدة. یرجى العلم أننا ملتزمون بالتواصل المستمر والمتكرر بینما تتغیر

  الخطط وتتاح المزید من المعلومات. وفي هذه األثناء، إذا كانت لدیك أسئلة أو تعلیقات، فیرجى التواصل معي.
 

   ال توجد قوة للتغییر أكبر من مجتمع یعمل من أجل هدف مشترك وغرض مشترك.
 

  شكًرا لكم على كل ما تبذلونه من جهود لجعل Middletown مكاًنا رائًعا للتعلم والنمو.
 مع وافر االحترام - ابقوا آمنین،

  Richard Del Moro، المدیر العام للمدارس

 قائمة المصطلحات األساسیة
 ُتستخدم المصطلحات التالیة في هذا المستند بأكمله:

 
 التعلم غیر المتزامن (Asynchronous Learning) -  یعني التعلم غیر المتزامن أن یتفاعل الطالب مع محتوى الفصل الدراسي في وقت مختلف (ومن موقع

 مختلف) عن وقت وموقع معلمهم (ولیس في الوقت الفعلي). ویزود المعلم الطالب بمجموعة متنوعة من مهام الفصل/المواد/الموارد، ویدرس الطالب المواد
 المخصصة ملتزمین بجدول زمني أكثر مرونة مع توجیهات من المعلم. قد تتضمن األمثلة قراءات أو وسائط/مقاطع فیدیو محملة، واختبارات قصیرة عبر

 اإلنترنت، وملتقیات مناقشة عبر اإلنترنت، وعروًضا تقدیمیة والمزید. یضع المعلم اإلرشادات، ویزودهم بالمالحظات، ویقیمها حسب الحاجة.
 

 التعلیم الهجین (Hybrid Learning)- یمثل التعلم الهجین نهًجا یجمع بین  التدریس التقلیدي، وبالحضور الشخصي، والتدریس عبر اإلنترنت؛ إذ یتفاعل
 الطالب مع المعلم، والمواد، والطالب اآلخرین من خالل الفصول الدراسیة الفعلیة، والمنصات عبر اإلنترنت. وفي بیئة التعلیم الهجین، یكمل الطالب غالبیة

 الدورات الدراسیة عن ُبعد في المنزل ویأتون إلى الحرم المدرسي لجلسات التعلم بالحضور الشخصي وجًها لوجه مع معلمهم عدة مرات أثناء األسبوع. عندما
 یتعلم الطالب عن ُبعد خارج الحرم المدرسي، یشارك الطالب في  مهام فردیة، وموارد تدریسیة، وتقییمات، وروابط للمحتوى عبر اإلنترنت ویستخدمون مركًزا
 إلكترونًیا (مثل Google Classroom) للتفاعالت بین المعلم والطالب،  والتعاون بین الطالب، والمحاضرات المسجلة بالفیدیو/الدروس المصغرة، والمقاالت

  والتجارب التعاونیة.
 

 اللجان الفرعیة (Subcommittees) - تم وضع كل عنصر رئیسي في خطتنا ضمن لجنة فرعیة. وقدمت كل لجنة فرعیة توصیات بشأن خطوات التوجیه
 وخطوات العمل المبینة في هذه الخطة. وستتولى اللجان الفرعیة أیًضا مسؤولیة تنفیذ أو تفویض المهام المتوافقة مع منطقتهم للمضي قدًما.
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 التعلم المتزامن (Synchronous Learning) - یعني التعلم المتزامن أن یجتمع المعلم والطالب (الطالب) في نفس الوقت - إما وجًها لوجه أو عن ُبعد -
Google ،للتفاعل في الوقت الفعلي. عندما یتعلم الطالب عن ُبعد، ُتجرى األحداث المتزامنة عادًة باستخدام أدوات رقمیة مثل، على سبیل المثال ال الحصر 

 Meets وZoom - وهي أدوات تتیح البث المباشر للصوت والفیدیو والعروض التقدیمیة، مثل الفصول الدراسیة أو االجتماعات المباشرة، والمحادثات المباشرة،
 والتحریر المتزامن للمستندات وغیر ذلك الكثیر. ویمّكن التعلیم المتزامن الطالب والمعلمین من المشاركة في التواصل في الوقت الفعلي، والتدریس،

  والمالحظات، والتوضیح.
 
 

 قد ترى أیًضا في المستند إشارة إلى االختصارات التالیة:

(Enlarged City School District of Middletown, ECSDM) المنطقة التعلیمیة الموسعة بمدینة میدلتاون  
(BCS) استبیان حالة البناء 

(CDC) مراكز مكافحة األمراض  
(CSE) لجنة التعلیم الخاص  

(DOH) إدارة الصحة  
(Individualized Education Program, IEP)) برنامج التعلیم الفردي 

(ELL) متعلم اللغة اإلنجلیزیة/(MLL) المتعلم متعدد اللغات 
(NYSED) إدارة التعلیم في والیة نیویورك  

(PPE) معدات الحمایة الشخصیة  
(SEL) التعلم العاطفي االجتماعي  

(SWD) الطالب ذوو اإلعاقة  
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 مقدمة
 
بشكل سیتغیر الیوم التعلیم بأن إدراك ثمة ،(COVID-19) كورونا فیروس لجائحة ونتیجة لمجتمعنا. األساسیة الركیزة هي التعلیمیة منطقتنا أن                     نعتقد
أهمیة الستعادة المدرسي مجتمعنا وتمكین وإشراك لتعلیم ملموسة خطوات اتخاذ التربوي المجال في القادة على ویجب مسبوقة. غیر وبطرق                     هائل
نتخذها، التي القرارات في وشجاعته قناعاته منا واحد كل یظهر ألن للجمیع الوقت حان وقد علیها. التأكید وإعادة بنائها وإعادة الطالب لجمیع                        التعلیم

  بناًء على التغییرات التاریخیة، لیس فقط في والیة نیویورك فحسب، وإنما في جمیع أنحاء البالد.
 
بجائحة المتعلقة القضایا لمعالجة أسبوعًیا مرات عدة التعلیمیة المنطقة في التخطیط فرق اجتمعت مارس، في الفعلیة المدرسیة مبانینا ُأغلقت أن                      منذ
قد وها الشامل. بالدعم بأكمله المدرسي مجتمعنا لتزوید وقدمنا توصیات الممارسات، أفضل وشاركنا المخاوف، حددنا وقد الصحیة. COVID-19                 
مجتمعنا في عضو لكل آمنة بیئات إنشاء على األمام إلى المتوجه المسار یركز أن ویجب المدارس. إلى للعودة مسار ورسم قدًما للمضي الوقت                         حان

  المدرسي.
 
والسالمة الصحة إرشادات لتناول السبع مدارسنا جمیع في واإلجراءات العملیات حول واضحة إرشادات لدینا المدارس إلى العودة تخطیط دلیل                     یقدم
ذلك في بما العلوم، على الفعلیة المدارس مباني إلى العودة وتعتمد المدارس. إلغالق المستقبلیة للحاالت طریق كخریطة تعمل التي                     والرفاهیة
والیة في الصحة وإدارة ،(CDC) منها والوقایة األمراض مكافحة مراكز من المقدم التوجیه في الموجودة الرئیسیة البیانات ونقاط                    االتجاهات

  نیویورك (NYSDOH)،  وإدارة التعلیم في والیة نیویورك (NYSED)،  وكذلك مقاییس المحافظ إلعادة فتح المدارس في جمیع أنحاء الوالیة.
 
الدراسات فیه تشیر الذي الوقت في الفعلیة المدرسیة المباني إلى للعودة المدرسي لمجتمعنا خطة توفیر في اإلرشادي المستند هذا من الهدف                       یتمثل
وتعد للعودة. واالطمئنان بالراحة والمعلمین الطالب جمیع یشعر عندما وكذلك المدارس، إلى العودة اآلمن من أنه إلى الصحیة الجائحة حول                      العلمیة
التدرج. مرحلي بشكل الفعلیة المباني إلى والمعلمین الطالب إعادة من التعلیمیة المنطقة تمكن التي الحلول تحدید هي لذلك للتخطیط المثلى                      الطریقة
ولكل المدرسة. في الشخصي بالحضور التدریس إلى كامل بشكل ُبعد عن تعلیم بیئة من االنتقال لتحقیق الدعم أنظمة خطتنا تحدد ذلك، إلى                        باإلضافة
العودة خطة تحدد تعلیمیة. منطقة كل تتخذه فردًیا قراًرا الشخصي بالحضور التعلیم إلى العودة تجعل فریدة محلیة ظروف نیویورك والیة في                       منطقة
ونماذج التقویم، اعتبارات هناك ستكون مختلفة. حلوًال المختلفة األنظمة تتطلب لدینا. الفریدة والفرص التحدیات فیه تراعى نهًجا لدینا المدارس                     إلى
أهمیة یمثل المدرسي مجتمعنا أفراد من فرد لكل المستمرة والسالمة الصحة ضمان إن مختلفة. مستویات على التوظیف، واحتیاجات                    للجداول،

 قصوى.
 
اآلمنة. العودة إجراءات على والحفاظ بأمان المدارس دخول لعودة إلیها سنتطرق التي الكثیرة االعتبارات الخطة هذه في الموضحة المجاالت                     تمثل
واالحتیاجات الشمولیة وُتعد التعلم. فقدان ومعالجة الطالب أداء لتحسین األكادیمي التدریس على قوي بتركیز تحتفظ خطتنا أن مالحظة المهم                     ومن

  االجتماعیة والعاطفیة لطالبنا أولویة رئیسیة ویتم تناولها أیًضا في خطتنا.
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 تتضمن هذه الخطة اإلجراءات التي سیتم اتباعها في المدارس المذكورة أدناه:

 رمز نظام بیانات المدرسة
  التعلیم األساسي

(BEDS) 

 جهة االتصال الرئیسیة

Middletown High School 441000010009 Tracey Sorrentino - tracey.sorrentino@ecsdm.org  

Monhagen Middle 441000010014 Dominick Radogna - dominick.radogna@ecsdm.org 

Twin Towers Middle  441000010010 Camille Adoma - camille.adoma@ecsdm.org  

Maple Hill Elementary 441000010015 Susanne Driscoll  - susanne.driscoll@ecsdm.org  

Presidential Park 441000010018 Susan Short  - susan.short@ecsdm.org  

William A. Carter 441000010006 Kathleen Jensen  - kathleen.jensen@ecsdm.org  

Truman Moon في Maple Hill Annex 441000010015 Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org  
 

الطالب شعور ضمان إلى تهدف خطة وضعنا لقد لدینا. قصوى أولویة تمثل وأسرهم وموظفینا، طالبنا، وسالمة صحة فإن واضحین، نكون                      كي
على التعلم مراحل بین بسرعة االنتقال إلى نحتاج قد سابًقا، ذكرنا كما التدریس. لتقدیم المدرسي الحرم إلى العودة عند واألمان بالراحة                       والموظفین
الفیروس، وانتشار العدوى، مستوى سیكون الشراكة. وكاالت عن الصادرة والتوجیهات التوصیات أو للحاكم، التنفیذیة األوامر بسبب العام                   مدار

  واالستجابة للمرض في مجتمعنا في طلیعة عملیة اتخاذ القرار بینما نتحرك للعودة إلى الحرم المدرسي لتلقي التعلیم بالحضور الشخصي.

مركزیة اتصال كجهة سیعملون التعلیمیة. المنطقة في COVID-19 لجائحة للتنسیق كجهة  واألمن السالمة ومدیر المدرسة ممرضة                  ستعمل
أفضل واتباع التعلیمیة المنطقة امتثال وسیضمنون اآلخرین، المدرسي المجتمع وأفراد والموظفین واألسر، المصلحة، وأصحاب                للمدارس،

  الممارسات الموضحة في إرشادات الوالیة واإلرشادات الفیدرالیة.

إرشادات على بناًء الضرورة حسب وسیتغیر بالمرونة المستند هذا یتسم نیویورك، والیة أنحاء جمیع في وضعها یتم خطة كل مع الحال هو                        كما
وموظفینا ومعلمینا، وأسرهم، طالبنا، سیراعي كما ،(NYSED) نیویورك والیة في التعلیم وإدارة ،(CDC) األمراض مكافحة ومراكز                  الوالیة،

  الكرام. نؤمن بقوة أن الخدمات الموضحة في هذه الخطة تخدم مصلحة مجتمعنا المدرسي بأكمله.
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  القیم والمبادئ التوجیهیة - التعلیم. المشاركة. التمكین.
  تم وضع هذه الخطة، وإرسائها وفًقا للمبادئ التوجیهیة التالیة:

 التعلیم:

  التعلیم بأمان  - نحمي صحة وسالمة ورفاهیة الطالب وأعضاء هیئة التدریس والموظفین والمجتمع المحیط بینا.●
 الدراسة األكادیمیة القویة  - نقدم الفرص لجمیع الطالب للوصول إلى الخبرات األكادیمیة القویة.●
السیاسات● تؤدي أال لضمان التخصصات عبر المبتكر والتعلم التدریس بین تربط شاملة ثقافة لنكّون جاهدین نسعى - التعلیمي                    اإلنصاف

في یعیشون الذین أو األخرى)، األعراق (من الملونون (الطالب تقلیدًیا المهمشة الطالب لمجموعات متباینة نتائج إلى الحالیة                   والممارسات
  فقر، أو الذین یتلقون خدمات تعلیمیة خاصة، خدمات متعلمي اللغة اإلنجلیزیة، أو الشباب المشردین).

  المشاركة:

بلغات● المتكرر التواصل خالل من والموظفین والمعلمین، األسر، مثل الشركاء، مع االتجاه ثنائي القوي التواصل نشجع - القوي                    التواصل
  متعددة، والتماس المدخالت أثناء وضع الخطط على مدار العام.

فعال،● بشكل النظامیة الحواجز إزالة على ونعمل القرار، اتخاذ في شركاء بصفتهم المجتمع وممثلي واألسر، الطالب، نشرك -                    الشراكات
 واستبدالها بالسیاسات والممارسات التي تضمن لجمیع الطالب الوصول إلى التدریس والدعم الذي یحتاجون إلیه للنجاح في مدارسنا.

لخطتنا● محددة عناصر هناك أن وندرك الممكنة. األمور حول الرئیسیة واالفتراضات الحالیة، المعرفة على بناء خطتنا طورنا -                    المراقبة
  ستتغیر مع تغیر البیئة، أو مع زیادة قدرتنا على تأكید افتراضاتنا والتكیف وفًقا لذلك.

  التمكین:

الصحة● واحتیاجات والعاطفیة، االجتماعیة والرفاهیة البدنیة، السالمة تحدیات للقرار اتخاذنا أثناء نراعي والعاطقیة - االجتماعیة                الرفاهیة
  العقلیة لطالبنا بسبب إغالق المدرسة. وسنستمر في العمل لخلق تجربة ممیزة تركز على نجاح ورفاهیة مجتمعنا المدرسي بأكمله.

واإلنصاف،● التنوع، ألهداف خاًصا اهتماًما وسنولي الخلفیات. جمیع من التساؤل كثیرة المفّكرة بالعقول ونرحب نلهم - التنوع                   دعم
جمیع سنستعرض اآلخرین. الطالب عن الطالب من مجموعة أو واحد لطالب المطلوب والدعم الخاص الوصول یختلف قد                   والشمول.

 عناصر هذه الخطة عبر عدسة شاملة.
   الوصول المنصف  - نؤكد على المساواة والوصول والدعم عندما نخرج من هذا االختالل الصحي التاریخي الذي طال نظامنا التعلیمي.●
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  شكر وتقدیر
 دعا المدیر العام Richard Del Moro ممثلین من مختلف مجموعات أصحاب المصلحة في جمیع أنحاء المنطقة التعلیمیة للنظر في كیفیة التخطیط
 للعام الدراسي 2020-2021. وقد كلف مجموعة عمل تخطیط العودة إلى المدارس سریعة االستجابة بوضع صحة وسالمة طالبنا ومعلمینا وأسرنا

 في المقام األول، مع منح أولویة لالحتیاجات االجتماعیة والعاطفیة واألكادیمیة لهؤالء الطالب الذین تأثروا على نحو غیر متناسب بالجائحة الصحیة
 وما ینتج عنه من تعلیم خارج الحرم المدرسي وسیناریو الدارسة عن ُبعد. وللمساعدة في تقدیم معلومات لعملیة تخطیط العودة إلى المدارس، أشركت

 المنطقة التعلیمیة أصحاب المصلحة، بما في ذلك اإلداریون، وأعضاء هیئة التدریس، والموظفون، وأولیاء األمور/األوصیاء/مقدمو الرعایة
 للطالب، ومسؤولو إدارة الصحة المحلیة، ومقدمو الرعایة الصحیة، ونقابات الموظفین، والمجموعات المجتمعیة. تضمنت جهود المشاركة

 االستطالعات عبر اإلنترنت، واجتماعات المجالس البلدیة االفتراضیة، واجتماعات اللجان الفرعیة، واجتماعات مجلس التعلیم، والمحادثات الفردیة.
  قدمت اللجان إسهامات هادفة، وتوصیات مفیدة، واستعداًدا للتعاون اتسم بروح العزیمة الموحدة، لدعم مجتمعنا المدرسي بأكمله.

 
  نظمت مجموعة عمل تخطیط العودة إلى المدارس بالمنطقة التعلیمیة التخطیط بتقسیمه إلى اللجان التالیة:

  الدراسة األكادیمیة●
 التدریس○
  العملیات األكادیمیة○

 
  سبل دعم المجتمع المدرسي●

  التعلم العاطفي االجتماعي○
  اللغة اإلنجلیزیة كلغة جدیدة (ENL)، وازدواجیة اللغة، واللغات العالمیة○
  التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة○
  الطعام وخدمات التغذیة○

 
  العملیات●

  الصحة، والسالمة، واألمن○
  المنشآت○
  وسائل النقل وانتقال الطالب○
  المیزانیة○
  التكنولوجیا○

 
 لقد كرست اللجان ساعات ال ُتعد وال ُتحصى لوضع الخطة، وستواصل تكریس الوقت والجهد الالزمین لرؤیتها تتحقق في األسابیع التالیة. وتلتزم
 المنطقة بدعم العمل الضروري للعودة إلى الحیاة الطبیعیة وتشكیل مسار مستقبلي نحو العودة إلى المدارس. وسنعى جاهدین إلى  تعلیم ،  وإشراك ،
 وتمكین  مجتمع التعلم لدینا. سیدعم دلیل التخطیط هذا والموارد المضمنة فیه العمل المنظم والمعقد المرتبط باإلعداد للعام الدراسي 2021-2020
 بمسؤولیة ولطف، وبما یتوافق مع علوم الصحة العامة، وبطریقة یمكننا من خاللها تلبیة االحتیاجات االجتماعیة والعاطفیة للطالب بقوة، وكذلك

 تسریع وتیرة التعلم وسد فجوات الفرص.
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  تسلیط الضوء على النجاح: مارس - یونیو 2020
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  خالل فترة التعلم عن ُبعد، تفخر منطقتنا التعلیمیة بدعم مجتمعنا من خالل:
 

  موارد لألسر:
  30000 أداة متدرجة المستوى للقراءة و/أو مجموعة وسائل التعلیم الیدویة للریاضیات مقدمة لألسر●
 الوصول إلى مورد عبر اإلنترنت - The Remote Learning HUB - حیث یمكن للطالب، واألسر، والمعلمین مشاهدة البرامج التعلیمیة عند●

 الطلب، وتحدید موعد للدعم الفني، والوصول إلى المعلومات حول موفري المحتوى الرقمي، والتفاعل مع المحتوى الرقمي لتسریع وتیرة التعلم،
  والوصول إلى نسخ رقمیة من مجموعات المواد األكادیمیة المطبوعة المقدمة للطالب في صفوف الروضة إلى الصف 6.

 
 أكادیمیة المدرسة الشتویة:

 أدى التدخل والنهج التعاوني للتدریس والتعلم إلى تحول 14 طالًبا من الطالب المعرضین لخطر عدم استیفاء متطلبات التخرج إلى مستوى تلبیة/ تجاوز●
  المتطلبات مما یجعلهم مؤهلین للتخرج في یونیو 2020.

 
  التوعیة والمشاركة الهامة:

  مشاركة أصحاب المصلحة عبر جمیع المجموعات التي تستخدم خدمات الدعم، والمتطوعین المجتمعیین، والمعلمین.●
 

  سد الفجوة الرقمیة:
  تزوید جمیع الطالب من الروضة إلى الصف 12 بجهاز توفره المنطقة التعلیمیة●
  تبدیل األجهزة بدون تالمس وفیدیوهات تعلیمیة حسب الطلب●

 
  وجبات مغذیة:

  قدمنا 414000 وجبة للطالب الذین تبلغ أعمارهم 18 عاًما أو أقل داخل مجتمعنا●
 تعاون مكثف ودعم مجتمعي مع توزیع الوجبات●
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  خطة التواصل واإلبالغ

  عملیتنا وإستراتیجیاتنا للتقدم بأمان

 تظل المنطقة التعلیمیة ملتزمة بإبالغ الطالب، وأولیاء األمور واألوصیاء/مقدمي الرعایة للطالب، والموظفین، والزوار، ومجتمع المدرسة ككل
 بجمیع عناصر خطة إعادة فتح المدارس. وتتاح الخطة لجمیع أصحاب المصلحة عبر الموقع اإللكتروني للمنطقة التعلیمة على

 http://www.middletowncityschools.org/return، وسیتم تحدیثها طوال العام الدراسي، حسب الضرورة، لالستجابة إلى الظروف
  المحلیة.

 باعتبارها جزًءا من التخطیط للعام الدراسي 2020-2021، وضعت المنطقة التعلیمیة خطة إلبالغ موظفي المنطقة التعلیمیة، والطالب، وأولیاء
 األمور/األوصیاء/مقدمي الرعایة للطالب، والزوار، وشركاء التعلیم، والموردین بجمیع المعلومات الالزمة. ستستخدم المنطقة التعلیمیة طرق

 اإلبالغ الحالیة؛ بما في ذلك اجتماعات مجلس التعلیم، وموقع منطقتنا التعلیمیة اإللكتروني، وFacebook، وغیر ذلك الكثیر- باإلضافة إلى الالفتات
 المناسبة وفرص التدریب لدعم نشر الرسائل المتسقة فیما یتعلق بالبروتوكوالت واإلجراءات الجدیدة، والتوقعات، والمتطلبات المتعلقة بعملیات

  المدرسة طوال فترة الجائحة.

 أهداف التواصل واإلبالغ لدینا
 تشجیع جمیع الطالب، وأعضاء هیئة التدریس، والموظفین، والزوار، من خالل التواصل الشفهي والكتابي (على سبیل المثال، الالفتات)●

 على االلتزام بإرشادات NYSED، وCDC، وDOH فیما یتعلق باستخدام أغطیة الوجه المقبولة (أي قناع وجه یغطي األنف والفم)، عند
 تعذر الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي.

 
 تقدیم تحدیثات منتظمة حول الصحة والسالمة، والجداول، وجمیع المعلومات األخرى التي یجب أن یكون أعضاء هیئة التدریس،●

 والموظفین، واألسر على علم بها.
 

 استخدم مجموعة متنوعة من المنصات بما في ذلك البرید اإللكتروني، والمكالمات الهاتفیة، والرسائل النصیة، ووسائل التواصل●
 االجتماعي، ومنشورات موقع المنطقة التعلیمیة اإللكتروني، واجتماعات المجالس البلدیة االفتراضیة حسب الحاجة لضمان أن تكون

 الرسائل واضحة، ومتسقة، ومبلغة بشكل كامل.
 

 إبالغ المعلومات إلى أولیاء األمور/مقدمي الرعایة المحترفین ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة بلغة یمكنهم فهمها.●
 

 سد فجوة الوصول الرقمي من خالل توفیر معلومات حول كیفیة وصول األسر إلى التكنولوجیا وتلقي الدعم الفني للمساعدة في استخدام●
 المعدات وصیانتها.
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 قرارات اإلطار الزمني ومقاییس تخطیط العودة إلى المدارس

 

 
 

 تعتمد المقاییس لتحدید العودة إلى التعلیم الشخصي على قدرة المنطقة التعلیمیة / المدرسة على تنفیذ إرشادات NYSDOH و NYSED بشأن
 ممارسات التباعد االجتماعي (6 أقدام) أثناء التواجد في مرافق المدرسة وعلى أرض المدرسة (بما في ذلك الطالب وأعضاء هیئة التدریس

 والموظفین)

 
 مقاییس تحدید اعتبارات العودة إلى المدارس:

 مع بلوغ متوسط معدل اإلصابة الیومي بالفیروس 5% أو أقل ، باستخدام متوسط14 یوًما،  یمكن للمدارس في المناطق المحددة إعادة فتح●
 مبانیها الفعلیة للتدریس بالحضور الشخصي مع الحفاظ على التباعد االجتماعي.

 
  مقاییس تحدید أمر اإلغالق:

 مع بلوغ متوسط معدل اإلصابة الیومي بالفیروس 9% أو أكثر،  باستخدام متوسط 7 أیام، بعد 1 أغسطس،  یجب إغالق  المدارس في●
  المناطق المحددة.

 

 Richard Del Moro، المدیر العام للمدارس
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 نظرة عامة على خطة العودة إلى المدارس

 ثالثة سیناریوهات للعودة إلى المدارس
  تماشًیا مع توجیهات إدارة التعلیم في والیة نیویورك، طورنا تخطیطنا بالتفكیر في ثالثة سیناریوهات للعودة إلى المدارس.

 لإلعداد للعام الدراسي 2020-2021، نعمل على:
  تطویر ثالثة سیناریوهات تكون فیها  الصحة والسالمة والرفاهیة  لجمیع أصحاب المصلحة في  طلیعة  التخطیط●
 وضع الخطط التي  تعترف  بالحاجة إلى  االنتقال السریع  بین التعلم بالحضور الشخصي وجًها لوجه والتعلم المستمر عن ُبعد، الذي قد یكون●

 مطلوًبا بناًء على قرارات السلطات الصحیة و/أو قرارات المنطقة التعلیمیة.
 مراجعة التقویم المدرسي من أجل  إنشاء  نهج أكثر مرونة  مع التفكیر في التحوالت المحتملة لمعالجة حاالت إغالق المدارس قصیرة األجل●

  الطارئة والحاجة إلى التنقل بین بیئات التعلم بوتیرة سریعة.
  بناء  نموذج التعلم عن ُبعد  المستمر  األكثر قوة واألسرع استجابة واستدامة  الذي سیدعم التعلم الغني أكادیمًیا في بیئة تعلیم عن ُبعد.●

 
 نظًرا للعدد الهائل من األمور المعروفة وغیر المعروفة واستمرار االرتیاب وعدم الیقین، فهناك حقائق ال حصر لها یمكن للمنطقة التعلیمیة التخطیط

 حولها إلعادة فتح المدارس وتسییر عملیات العام الدراسي 2020-2021. فیما یلي، عملنا على تبسیط حالة االرتیاب وعدم الیقین هذه من خالل
 تسلیط الضوء على ثالثة مفاهیم إلعادة فتح المدارس، بدًءا من التعلیم في المدرسة وجًها لوجه، وصوًال إلى التعلم المستمر عن ُبعد خارج الحرم

 المدرسي. وتهدف هذه المفاهیم إلى توجیه مجتمعنا المدرسي بأكمله إلى سیناریوهات مختلفة وعلى نفس القدر من األهمیة، تكشف عن مدى اختالف
 هذا العام عن العام الدراسي النموذجي مع تحدید األمور التي قد تحتاج إلى تغییر لتلبیة االحتیاجات الجدیدة.
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  عناصر السیناریو وإجراءات اللجنة الفرعیة
 تتضمن جمیع سیناریوهات تخطیط العودة إلى المدارس العناصر الموضحة في الجدول  أدناه. شاركت اللجان الفرعیة بانتظام في وضع إجراءات، ضمن كل

 عنصر، تضمن تلبیة أهداف إعادة فتح المدارس الموضحة.
 

 إجراءات العودة إلى المدارس سبل دعم المجتمع المدرسي الدراسة األكادیمیة

 الهدف: نحن ندعم التعلم العمیق للطالب
 للمحتوى والكفاءات المهمة.

 

 الهدف: نحن نقدر مجتمع مدرستنا بأكمله
 وندعم رفاهیة أصحاب المصلحة لدینا.

 

 الهدف: ننظم موظفینا ووقتنا ومواردنا من
 أجل عودة ناجحة.

 
 
 

 التدریس
 منح األولویة للتدریس المتزامن في الوقت الفعلي في●

 بیئة التعلم عن ُبعد
 معالجة فقدان التعلم وفرص التسریع من خالل مراجعة●

 المناهج وتحسینها
 نماذج تدریس مرنة للتعامل مع جمیع السیناریوهات●

 الثالثة
 تنظیم الموارد لمعالجة تنوع المهارات األكادیمیة●
 مشاركة الطالب●
 الفصول األساسیة والخاصة●
 التباعد االجتماعي واألنشطة الخارجة عن●

 المنهج/الریاضیة
  توقعات صریحة للتعلیم في جمیع السیناریوهات●
  توقعات صریحة للتعلم في بیئة تعلیم عن ُبعد●
  الدعم والتواصل بشكل استباقي مع األسر●
 نهج شخصي للممارسات التعلیمیة في جمیع●

 السیناریوهات
 وضع خطة تقییم سریعة االستجابة لمعالجة فقدان التعلم●

 وفرص التسریع
 التركیز على إدخال التعلم العاطفي االجتماعي في الیوم●

 التعلیمي للطالب من الروضة إلى الصف 12
 توزیع الموارد على الطالب ألغراض التعلم في المنزل●

 (أدوات القراءة متدرجة المستوى، وسائل التعلیم
  الیدویة، وما إلى ذلك.)

 

  العملیات األكادیمیة
 نظام/سجالت معلومات الطالب●
 الجداول الرئیسیة●
 الحضور والقید●
  موارد المناهج●
 التوظیف واإلعداد المهني وإعادة التخصیص●
 التطویر المهني والتدریب اإللزامي لتلبیة●

 اللوائح/التوجیه
 تقییم الموظفین●
 مراجعة السیاسة●

(SWD) الطالب ذوو اإلعاقة  
 متعلم اللغة اإلنجلیزیة

(MLL) المتعلم متعدد اللغات 
 تلبیة متطلبات خطة IEP و504 للطالب●
 تلبیة احتیاجات الئحة المفوض رقم 154 التعلیمیة لطالب●

ELL/MLL برنامج 
 دعم الطالب في بیئة تعلم عن ُبعد بالخدمات التعلیمیة●

 والبرامج
 معالجة فقدان التعلم ومعالجة فرص التسریع●
 تعدیل المنهج - تحدید سبل الدعم/التعلیم التدریجي●
 المشاركة وتوصید أواصر الصلة باألسر - التواصل●

 المنتظم ونقاط التواصل وجًها لوجه (باستخدام نموذج
  تواصل عن ُبعد إذا لزم األمر)

 
(SEL) التعلم العاطفي االجتماعي 

 سبل دعم الصحة العقلیة●
 سبل دعم األسرة للتعلم واالحتیاجات العاطفیة االجتماعیة●
 المشاركة وتوصید أواصر الصلة باألسر - التواصل●

 المنتظم ونقاط التواصل وجًها لوجه (باستخدام نموذج
  تواصل عن ُبعد إذا لزم األمر)

 تحسینات المناهج لتشمل الوعي الذاتي واإلدارة الذاتیة●
 والوعي االجتماعي ومهارات العالقات واتخاذ القرار

 المسؤول
  رفاهیة الموظفین وفرص منتظمة للرعایة الذاتیة●
 بناء الثقافة والحفاظ علیها●

 
 الطعام وخدمات التغذیة

 االحتیاجات الغذائیة للطالب●
 توزیع وجبات وتوفیر سرعة االستجابة (الوقت/الموقع)●

 المنشآت
 تطهیر المنشآت●
 مساحة للتباعد االجتماعي●
 تعدیل المنشآت الموجودة●

 
  الصحة، والسالمة، واألمن

 حمایة موظفي تسییر العملیات●
 التدریب على السالمة●
 إجراءات الصحة + السالمة●
 االحتیاجات واالعتبارات الطبیة●

 
 المیزانیة
 موارد رأس المال البشري، والموارد المادیة،●

 والمیزانیة
 التوظیف●

 
 التكنولوجیا

 الدعم التكنولوجي للمعلمین، والطالب،●
 واألسر

●،Zoom) الوصول إلى أدوات التعلم عن ُبعد 
 وGoogle Classroom، وما إلى ذلك.)

 الوصول العادل إلى األجهزة واتصال النطاق●
 الترددي العالي

 
 وسائل النقل

 تنقل الطالب ووسائل النقل●
 نقل الوجبات●
  تعقیم المركبات●

 

  

 
 الصفحة | 14
 



Arabic/العربیة 

  إشراك أصحاب المصلحة   - خطة واحدة، وآراء عدة
 وضعت منطقتنا التعلیمیة مساًرا للمشاركة بشكل هادف مع أصحاب المصلحة الرئیسیین ودمج مساهماتهم في خطتنا. ونحن ثابتون في عزمنا على

 االستمرار في مشاركة التقدم مع مجتمعنا والحصول على مساهمات منه أثناء تنفیذ
 خطة العودة إلى المدارس لدینا. نخطط لمحاور سریعة وسنواصل التماس

 المدخالت حول كیفیة خدمة طالبنا بأكثر الطرق أماًنا. تمّكن المالحظات فرقنا من
 التواجد افتراضیا في الفصول الدراسیة، والمنازل، والمواقع المجتمعیة؛ الستیعاب

 وجهات النظر المتعددة، وتسلیط الضوء على االحتیاجات المتنوعة ألصحاب
  المصلحة لدینا؛ وخلق شعور بااللتزام بالتنفیذ المستدام لخطتنا مع الدعم.

 

 عدد المشاركین التاریخ/الوقت  التركیز على اجتماعات المجالس البلدیة

 22 300 یولیو - 12:00-1:00 مساًء  طاقم هیئة التدریس

  22 200 یولیو - 6:00 -7:00 مساًء  المجتمع

 24 120 یولیو - - 3:45 -4:45 مساًء  غیر أعضاء هیئة التدریس

  300  27 یولیو - 4:00-5:00 مساًء  الطالب
 
 سؤال االستطالع المجتمعي:  إذا ُسِمح لمدارسنا، بموجب التوجیهات المعمول بها، بإعادة الطالب إلى المباني في سبتمبر 2020، فهل سترسل طفلك
 (أطفالك) إلى المدرسة؟ یرجى مالحظة أن المدارس ستتبع إرشادات الصحة والسالمة المعمول بها (أي ارتداء أقنعة الوجه وبروتوكوالت التنظیف

  والتباعد االجتماعي).

 
  *یؤخذ الرسم البیاني الوارد أدناه من االستطالع المجتمعي لشهر یولیو 2020
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 * تم اختیار االقتباسات الواردة أدناه بناًء على االتجاهات من 620 مشارًكا في قاعات المدینة وأكثر من 2000 رد على االستطالعات.
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   نهج مرحلي التدرج لعودة آمنة إلى المدارس
 

 تتمثل أولویتنا في جمیع مراحل التخطیط ومع انتقالنا إلى العام الدراسي 2020-2021 في أن نوفر للطالب أكبر قدر ممكن من الوقت من التفاعل
وجًها لوجه مع معلمیهم، بما یتوافق مع معاییر الصحة والسالمة والرفاه. واستناًدا إلى االتجاهات التي تم جمعها من أصحاب المصلحة الرئیسیین في 

 االستطالعات واجتماعات المجالس البلدیة االفتراضیة، وجلسات العمل مع
 مجلس التعلیم وكل من لجاننا الفرعیة، والتوجیه الذي أصدرته كل من

 NYSED وDOH التي تفرض متطلبات التباعد الجسدي، سنستخدم نهًجا
 مرحلي التدرج للعودة إلى الدراسة في مبانینا الفعلیة هذا الخریف. ویعني
 النهج مرحلي التدرج  أننا سننظر بعنایة إلى الظروف الحالیة والتوصیات
 الصحیة الرسمیة  قبل إعادة مجموعة فرعیة صغیرة من مجموع طالب

 المدرسة إلى المدرسة في المرة الواحدة.  سیكون المسؤول عن اتخاذ القرارات
 المتعلقة باالنتقال من مرحلة إلى أخرى هو المدیر العام للمدارس وستشمل

 النظر في التوجیهات والظروف الصحیة. وسنقدم تعلیًما مستمًرا عالي الجودة
 من خالل توفیر تجربة التعلم عن ُبعد لجمیع الطالب. وقد حددنا المتعلمین األوائل والطالب ذوي اإلعاقة  على أنهم ذوو أولویة للعودة إلى خدمات

  التعلیم بالحضور الشخصي.

  نظرة عامة على المراحل
 نخطط حالًیا لنهج من ست مراحل، على أن تجلب كل مرحلة الحقة مجموعة فرعیة صغیرة من مجتمعنا بناًء على من تذُكر أبحاث وإرشادات

 مراكز مكافحة األمراض (CDC) أنه سیستفید أكثر من التدریس بالحضور الشخصي.
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  *یرجى االطالع على تفاصیل النهج مرحلي التدرج على الصفحات التالیة لمعرفة المزید حول البرامج الخاصة
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  مخطط النهج مرحلي التدرج

 المرحلة 0

  الطالب - في المنزل بالتعلیم عن ُبعد  الطالب - في الحرم المدرسي األسبوع:

 7-11 سبتمبر
 9/7 - ال یوجد مدرسة

 14-18 سبتمبر
 21-25 سبتمبر

 28 سبتمبر - 2 أكتوبر
  9/28 - ال یوجد مدرسة

  ال یوجد طالب في الحرم المدرسي أثناء شهر سبتمبر
 

 جمیع الطالب في الصفوف من
 الروضة إلى الصف 12

 

 
 
 

 المرحلة 1
  الطالب - في المنزل بالتعلیم عن ُبعد  الطالب - في الحرم المدرسي األسبوع:

 5-9 أكتوبر
 12-16 أكتوبر

 
 10/12 - ال یوجد

  مدرسة

 

 البرنامج الصف

 جمیع الطالب بما في ذلك الطالب ذوو اإلعاقة، متعلمو اللغة الروضة
 اإلنجلیزیة/المتعلمون متعددو اللغات (ELL/MLL)، والخطة 504

 1+6:1 و12:1+3  (42 طالًبا) الروضة إلى الصف 5

 1+8:1 و12:1+3 (24 طالًبا) 8-6

 3+12:1 ( 15 طالًبا) 9-12
 

  الصفوف 1 إلى 12
 االستثناء:   ستكون برامج التعلیم الخاص ذات االحتیاجات

 العالیة ذات األولویة والتي تدعم العجز المعرفي الكبیر
 واإلعاقات المتعددة واالحتیاجات االجتماعیة والعاطفیة

 الهامة في الحرم المدرسي.
 

 

 

  المرحلة 2

 الطالب - في المنزل بالتعلیم عن ُبعد  الطالب - في الحرم المدرسي األسبوع:

  19-23 أكتوبر

  البرنامج الصف/المرحلة

 جمیع طالب المرحلة 1 (انظر مخطط المرحلة 1 أعاله)

 جمیع الطالب بما في ذلك الطالب ذوو اإلعاقة، متعلمو اللغة 1
 اإلنجلیزیة/المتعلمون متعددو اللغات (ELL/MLL)، والخطة 504

 الصفوف من الروضة إلى
 الصف 8

 2+12:1 ( 45 طالًبا)

 1+12:1 ( 34 طالًبا) الروضة إلى الصف 5

 1+12:1 ( 39 طالًبا) 8-6

 1+12:1 ( 78 طالًبا) 12-9
 

  الصفوف 2 إلى 12
 االستثناء:   ستكون برامج التعلیم الخاص ذات

 االحتیاجات العالیة ذات األولویة والتي تدعم العجز
 المعرفي الكبیر واإلعاقات المتعددة واالحتیاجات
 االجتماعیة والعاطفیة الهامة في الحرم المدرسي.
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 المرحلة 3

 الطالب - في المنزل بالتعلیم  الطالب - في الحرم المدرسي األسبوع:
  عن ُبعد

  26-30 أكتوبر

 البرنامج الصف/المرحلة

 جمیع طالب المرحلة 2 (انظر مخطط المرحلة 2 أعاله)

 جمیع الطالب بما في ذلك الطالب ذوو اإلعاقة، متعلمو اللغة اإلنجلیزیة/المتعلمون  2
 متعددو اللغات (ELL/MLL)، والخطة 504

 15:1 (63 طالًبا) 5-3

 15:1 (93 طالًبا) 8-6

 15:1 (186 طالًبا) 12-9
 

  الصفوف من 3 إلى 12
 االستثناء:   ستكون برامج التعلیم
 الخاص ذات االحتیاجات العالیة
 ذات األولویة والتي تدعم العجز

 المعرفي الكبیر واإلعاقات المتعددة
 واالحتیاجات االجتماعیة والعاطفیة

 الهامة في الحرم المدرسي.
 

 
 

 

 المرحلة 4

  الطالب - في المنزل بالتعلیم عن ُبعد  الطالب - في الحرم المدرسي األسبوع:

 2-6 نوفمبر
 9-13 نوفمبر

 

 البرنامج الصف/المرحلة

 جمیع طالب المرحلة 3 (انظر مخطط المرحلة 3 أعاله)

 جمیع الطالب بما في ذلك الطالب ذوو اإلعاقة، متعلمو اللغة 3
 اإلنجلیزیة/المتعلمون متعددو اللغات (ELL/MLL)، والخطة 504

 خدمات الدعم متدرجة المستوى - االستشارة والتدخل 12-6

 

  الصفوف من 4 إلى 12

 

 المرحلة 5

  الطالب - في المنزل بالتعلیم عن ُبعد  الطالب - في الحرم المدرسي األسبوع:

 16-20 نوفمبر
  23-27 نوفمبر

 

 البرنامج الصف/المرحلة

 جمیع طالب المرحلة 4 (انظر مخطط المرحلة 4 أعاله)

 جمیع الطالب بما في ذلك الطالب ذوو اإلعاقة، متعلمو اللغة 4
 اإلنجلیزیة/المتعلمون متعددو اللغات (ELL/MLL)، والخطة 504

 خدمات الدعم متدرجة المستوى - االستشارة والتدخل 12-6

 

  الصفوف من 5 إلى 12
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 المرحلة 6

  الطالب - في المنزل بالتعلیم عن ُبعد  الطالب - في الحرم المدرسي األسبوع:

  30 نوفمبر - 4 دیسمبر

 البرنامج الصف/المرحلة

 جمیع طالب المرحلة 5 (انظر مخطط المرحلة 5 أعاله)

 جمیع الطالب بما في ذلك الطالب ذوو اإلعاقة، متعلمو اللغة 5
 اإلنجلیزیة/المتعلمون متعددو اللغات (ELL/MLL)، والخطة 504

 خدمات الدعم متدرجة المستوى - االستشارة والتدخل 12-6

 

  الصفوف من 6 إلى 12

 

  المراحل المستقبلیة - الطالب العائدون في الصفوف 6 إلى 12

 سیظل التخطیط لعودة الطالب في الصفوف من 6 إلى 12 مرحلة ننظر فیها، حیث یواجه طالب المرحلة الثانویة مخاطر إضافیة من التلوث المتبادل بسبب
 طبیعة جدول المدرسة الثانویة. سوف نعید طالب المرحلة الثانویة إلى مواقع الحرم المدرسي بشكل مرحلي التدرج لتلقي التعلیم بالحضور الشخصي إذا

 استمرت مقاییس فیروس كورنا المستجد (COVID-19) في االستقرار و/أو تتحسن.  سنحدد في أوائل دیسمبر ما إذا كانت الظروف ستسمح للمنطقة التعلیمیة بإعادة
  الطالب في الصفوف من 6 إلى 12 بشكل إجمالي أو من خالل نهج مرحلي التدرج مستمر في دیسمبر و/أو فصل الربیع.

  التنقل بین المراحل
 إن تحدید كیف ستحدد قیادة المنطقة التعلیمیة ما إذا كانت Middletown مستعدة لالنتقال من مرحلة إلى أخرى، ال یقل أهمیة عن تحدید مجموعات

 الطالب التي ستتحول إلى التدریس بالحضور الشخصي خالل كل مرحلة. وتتمثل أولویتنا األولى في سالمة طالبنا وموظفینا، وفي كل مرة نأتي فیها
 بمجموعة جدیدة من الطالب ستجلب معها احتیاجات متزایدة لوسائل النقل والمنشآت والتوظیف.

 

 وسنعرف أننا على استعداد للبدء في إعادة الطالب واالنتقال من مرحلة إلى أخرى عندما:
 

 ننفذ باستمرار إرشادات NYSDOH وNYSED بشأن التباعد الجسدي والنظافة الشخصیة وممارسات التنظیف وغیرها من احتیاطات الصحة العامة،●
 وفًقا للتقییم الرسمي

 تشیر البیانات إلى أنه یمكننا تلبیة احتیاجات التوظیف لهذه المرحلة من خالل الموظفین العاملین بدوام كامل وبدوام جزئي والموظفین البدیلین●
 والخدمات المتعاقد علیها

 تشیر البیانات إلى أن لدینا معدات الحمایة الشخصیة (PPE) وأغطیة الوجه ومستلزمات التنظیف والموارد األخرى الالزمة لالنتقال إلى هذه المرحلة●
 ال ینتهك االنتقال إلى هذه المرحلة لوائح والیة نیویورك بشأن ارتداء األقنعة أو التباعد الجسدي أو سعة المنشأة القصوى●
 یشیر المستوى الحالي للعدوى المجتمعیة إلى أنه سیكون من اآلمن القیام بذلك●

 

 نأمل أن تسمح لنا ظروفنا باالنتقال بنسبة 100% إلى الحرم المدرسي، وتوفیر التعلم بالحضور الشخصي ألكبر عدد ممكن من الطالب في أسرع
 وقت ممكن. سیجتمع فریق المنطقة التعلیمیة بانتظام لمراجعة البیانات أعاله لتحدید ما إذا كنا بحاجة إلى االنتقال ببطء أكثر أو بسرعة أكبر خالل

 مراحلنا. كما هو موضح في الجداول أعاله، تتضمن خطتنا الحالیة أن یظل غالبیة الطالب المقیدین في الصفوف 6 إلى 12 یتلقوا خدمات التعلم عن
 ُبعد حتى 4 دیسمبر على األقل. سیتم تقدیم خدمات مباشرة بالحضور الشخصي لتقدیم المشورة والتدخل للصفوف من 6 إلى 12 بدًءا من المرحلة

 الرابعة. لمزید من المعلومات حول التدریس المقدم لجمیع الطالب طوال المراحل،  راجع الصفحة 21.
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 الدراسة األكادیمیة

 التدریس والتعلم
 تحتاج خطتنا في صمیمها إلى تعلم عن
 ُبعد فعال وقوي ولطیف. ونعترف بأن

 هذا الربیع كان یمثل تحدًیا لجمیع
 أصحاب المصلحة إذ اضطررنا بین

 عشیة وضحاها إلى االنغماس في
 تجربة التعلم عن ُبعد. ومع ذلك، فقد
 أمضینا وقًتا كبیًرا هذا الصیف في

 مراجعة الدروس المستفادة، والتفاعل
 مع أصحاب المصلحة، وإعداد

 التطویر المهني للموظفین، والنظر في
 طرق لدعم األسر والطالب مع بدء

  التعلم عن ُبعد هذا الخریف.
 

 تتضمن خطط التعلم عن ُبعد للمرحلة
 االبتدائیة واإلعدادیة  والثانویة فرًصا

 لكل من التدریس المتزامن (في الوقت
 الفعلي) وغیر المتزامن باإلضافة إلى

 فرص التدخل والتسریع من خالل دعم
 المجموعات الصغیرة. ستسمح

 الجداول الزمنیة بسهولة االنتقال بین
 التعلم بالحضور الشخصي والتعلم عن
 ُبعد. وضمن كل نموذج، سنقّیم فجوات

 التعلم ونعالج سهولة االستخدام فیما
 یتعلق بتنفیذ المنصات الرقمیة.

 
 

 یرتكز كل نطاق وتسلسل بمناهجنا
 الدراسیة على معاییر التعلم في والیة

 نیویورك. تعد مستندات النطاق
 والتسلسل  قائمة شاملة بالمهارات

 واإلستراتیجیات والمفاهیم التي یحتاج
 إلیها الطالب إلثبات الكفاءة في مجال

 المحتوى.  وقد نظمنا فرق المناهج
 الدراسیة، بما في ذلك اإلداریون

 والمعلمون، لمراجعة كل وثیقة منهج
 بعنایة لتحدید مجاالت التسریع والعالج.
 تحسًبا لالنتقال إلى نماذج مختلفة طوال

 العام الدراسي 2020-2021، أنشأنا
 بشكل تعاوني إستراتیجیات وموارد
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  منظمة لدعم نموذج التعلیم بالحضور الشخصي أو الهجین أو النموذج عن ُبعد.
 

 یتم قضاء معظم الدقائق التعلیمیة في المرحلة الثانویة في التعلم المتزامن (في الوقت الفعلي) حیث یتفاعل المعلم كل یوم مع جمیع طالبه. تتضمن
 الجداول األولیة للتعلیم عن ُبعد وقًتا للتدریس المتزامن للمواد األساسیة كل یوم باإلضافة إلى وقت مجموعة صغیرة مدمج للمعلمین للقاء الطالب

 بتنسیق فردي أو مجموعة صغیرة للتعلیم والتدخل والتسریع وإعادة التدریس.
 

 نوفر لجمیع الطالب إمكانیة وصول متساویة إلى التدریس في كل سیناریو، باإلضافة إلى األجهزة التي یجب استخدامها في جمیع السیناریوهات
 الثالثة. في المرحلة االبتدائیة، یتم تضمین وقت المجموعة الصغیرة في الجدول الیومي للسماح للمعلم بتخصیص تدریس الحتیاجات الطالب المحددة

 بما في ذلك سد الفجوة والتقییم الفردي والتعلیقات. یسمح النموذج الثانوي أیًضا بدعم الطالب داخل النموذج بعدة طرق. سیقدم المعلمون دعًما
 لمجموعة صغیرة في إطار التدریس الیومي لهم. باإلضافة إلى ذلك، ستتاح للطالب الفرصة لتلقي الدعم بالتدخل و/أو التسریع من خالل الجلسات

  المجدولة مع المعلمین.

،Orange-Ulster BOCES UBOCES   للحصول على معلومات تتعلق بالتدریس والتعلم في برامج التعلیم الخاص والتعلیم المهني والتقني في 
 یرجى االطالع على موقع OUBOCES  اإللكتروني.
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 نموذج المدرسة االبتدائیة (الروضة إلى الصف 5) للتعلم عن بعد
  یرجى مالحظة:   یقدم الجدول الوارد أدناه ألغراض العرض التوضیحي فقط.  قد یكون لدى الطالب مواد في أوقات بدیلة تعتمد على مستوى الصف والمعلم.

 

 الجدول الوقت

 قائمة طعام PreFuel: یتناول الطالب اإلفطار - یستضیف المعلم تسجیالت الوصول 8:00 صباًحا - 8:15 صباًحا
 السریعة، ویسجل الحضور، ویصلح أي مشكالت فنیة

 التعلم العاطفي االجتماعي : یقود المعلمون األنشطة لبناء ثقافة الفصل ودعم تنمیة الطالب 8:15 صباًحا - 8:40 صباًحا
 الفردیین للممارسات العاطفیة االجتماعیة.

 وقت انتقالي بین الفصول 8:40 صباًحا - 8:45 صباًحا

 صف آداب اللغة اإلنجلیزیة 8:45 صباًحا - 9:15 صباًحا

 استراحة للدماغ ووقت انتقالي بین الفصول 9:15 صباًحا - 9:25 صباًحا

 صف الریاضیات 9:25 صباًحا - 9:55 صباًحا

 استراحة للدماغ ووقت انتقالي بین الفصول 9:55 صباًحا - 10:05 صباًحا

 10:05 صباًحا - 10:35
 صباًحا

 صف العلوم أو الدراسات االجتماعیة

 وجبة الغداء 10:35 صباًحا - 11:20 صباًحا

 وقت مرن : یعمل الطالب بشكل مستقل بمفردهم، أو في مجموعات، أو بشكل فردي مع 11:20 صباًحا - 2:45 مساًء
 المعلم لتسریع وتیرة التعلم أو دعم فقدان التعلم، أو مع معلمي التعلیم لذوي االحتیاجات

 الخاصة (الفن، والموسیقى، والمكتبة، والتربیة البدنیة).

 انتهاء الیوم الدراسي للطالب -  التعلیقات على األداء واالنصراف 2:45 مساًء - 3:30 مساًء
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 نموذج جدول المدرسة المتوسطة (الصفوف 6 إلى 8) للتعلم عن ُبعد
 

 جدول یوم B1/B2 جدول یوم A1/B1 الوقت

 الحصة 5 الحصة 8:00 1 صباًحا - 9:15 صباًحا

 وقت انتقالي بین الفصول وقت انتقالي بین الفصول 09:15 صباًحا - 09:20 صباًحا

 الحصة 6 الحصة 9:20 2 صباًحا - 10:35 صباًحا

 وقت انتقالي بین الفصول وقت انتقالي بین الفصول 10:35 صباًحا - 10:40 صباًحا

 الحصة 7 الحصة 10:40 3 صباًحا - 11:55 صباًحا

 وجبة الغداء وجبة الغداء 11:55 صباًحا - 12:42 ظهًرا

 وقت انتقالي بین الفصول وقت انتقالي بین الفصول 12:42 ظهًرا - 12:47 ظهًرا

 الحصة 8 الحصة 12:45 4 ظهًرا - 2:02 مساًء

 دعم الطال 2:02 مساًء - 3:00 مساًء
 

 دعم الطالب
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 نموذج جدول المدرسة الثانویة (الصفوف 9 إلى 12) للتعلم عن ُبعد
 

 جدول یوم  X2/Y2 جدول یوم X/Y الوقت

 الحصة 6 الحصة 8:00 1 صباًحا - 8:50 صباًحا

 وقت انتقالي بین الفصول وقت انتقالي بین الفصول 8:50 صباًحا - 9:00 صباًحا

 الحصة 7 الحصة 9:00 2 صباًحا - 9:50 صباًحا

 وقت انتقالي بین الفصول وقت انتقالي بین الفصول 9:50 صباًحا - 10:00 صباًحا

 10:00 صباًحا - 10:50
 صباًحا

 الحصة 8 الحصة 3

 وقت انتقالي بین الفصول وقت انتقالي بین الفصول 10:50 صباًحا - 11:00 صباًحا

 الحصة 9 الحصة 11:00 4 صباًحا - 11:50 صباًحا

 وقت انتقالي بین الفصول وقت انتقالي بین الفصول 11:50 صباًحا - 12:00 ظهًرا

 الدعم األكادیمي الحصة 12:00 5 ظهًرا - 12:50 ظهًرا

 وجبة الغداء وجبة الغداء 12:50 ظهًرا - 1:30 مساًء
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 الحضور والغیاب المزمن - احرص على الحضور الیوم، لتحقق النجاح غًدا!

 الحضور وإعداد تقاریر الحضور
 یشكل إعداد تقاریر الحضور الیومیة مطلًبا أساسًیا لكل سیناریو من سیناریوهات التعلم. وسنبلغ األسر والطالب بسیاسات الحضور وإجراءاته في بدایة

 العام الدراسي، وسنستمر في التواصل على مدار العام لتسجیل أي تغییرات و/أو تعدیالت على التوقعات أو إبراز أهمیتها. وتشمل سبل التواصل إرسال
 خطابات/رسائل إخباریة ألولیاء األمور، ونقاط التواصل االفتراضیة، والزیارات المنزلیة، والمكالمات اآللیة، والرسائل اإللكترونیة، والرسائل النصیة،

 ووسائل التواصل االجتماعي. وسیسجل المعلمون الحضور الیومي في نظام إدارة الطالب الخاص بنا بناًء على االتصال المجدول الیومي والمطلوب
 للطالب ومشاركته. وسیتم إعداد التقاریر الیومیة لتحدید الطالب الغائبین و/أو المتغیبین بشكل مزمن. ومن ثّم، سیتم التواصل مع األسر بصفة یومیة لتحدید
 أسباب الغیاب واالحتیاجات أو العوائق التي قد تحول دون مشاركة الطالب في الدروس الیومیة.  هذا العام، سندعم أكثر من أي وقت مضى طالبنا واألسر

 للحضور، واستمرار المشاركة، والشعور بالدعم. وسنؤكد على إرساء عالقة قویة وقائمة على الثقة بین الطالب، واألسر، والمعلمین، وسیؤثر موظفو
 المدرسة األساسیون تأثیًرا كبیًرا في قدرة الطالب على تحقیق النجاح.  وسیؤدي التواصل المنتظم مع األسر والترحیب بهم على أنهم شركاؤنا في مجتمع

  المدرسة، والحفاظ على هذا التواصل، إلى صنع سیناریوهات یشعر خاللها الطالب بأنهم یتلقون الدعم في المدرسة والمنزل.
 

 الغیاب المزمن
 على الرغم من أنه لیس هناك نهٌج واحد یناسب الجمیع لمعالجة مشكلة الغیاب المزمن، فإننا ملتزمون بتقدیم تدخالت لمنع الغیاب المزمن المرتبط بالصحة
 البدنیة والعقلیة ومعالجته. وندرك أن حضور الطالب سیتأثر بالعدید من العوامل، وقد یتأثر بشكل كبیر بالنماذج التعلیمیة الُمقدمة؛ أال وهو نموذج الحضور

  الشخصي، والنموذج الهجین، ونموذج التعلم عن ُبعد.  ونعمل على عالج مشكلة الغیاب المزمن باستخدام اإلستراتیجیات ووسائل الدعم التالیة:

 تعزیز ثقافة الحضور
  تواصل بوضوح ولطف مع األسر والطالب إلبالغهم بسیاسة الحضور وتوقعات المشاركة بناًء على نموذج التدریس.●
 اعمل على إشراك جمیع أصحاب المصلحة المعنیین في فهم أعمق لمدى أهمیة الحضور لمجتمع المدرسة بأكمله من خالل المحادثات التعاونیة،●

  و األبحاث ، ومراجعة البیانات الداخلیة، ومشاركة المجتمع.
 استخدم بوابة Infinite Campus (IC) لتتبع الحضور الیومي، والتأخیر، ومشاركة الطالب - یؤدي استخدام نظام معلومات الطالب إلى وضع●

  البیانات في موقع مركزي واحد وآمن.
  استخدم نقاط بیانات الحضور لمعرفة التأثیرات الواقعة على األداء األكادیمي للطالب سریًعا.●

 
 الكشف المبكر والتدخل

 تراقب كل مدرسة بیانات الحضور بانتظام، وتتواصل مع أولیاء األمور بشأن المشكالت عند ظهورها.●
 استخدم البیانات لتحدید الطالب المعرضین للخطر، حتى یمكنك التدخل قبل أن یتحول الغیاب في أیام متفرقة إلى غیاب مزمن.●
 ضع خطًطا للتدخل؛ مثل المكالمات الهاتفیة ألولیاء األمور، والزیارات المنزلیة، واالستشارات، والتعدیالت التعلیمیة، وإشراك شركاء المجتمع،●

  وغیر ذلك.
 

 خلق ثقافة مدرسیة أكثر إیجابیة والتركیز على التعلیم القائم على المشاركة
  قّیم مشاركة الطالب في عملیة التعلم وعالج مشكالتها●
 زّود المعلمین وقادة المدارس بمستویات متعددة من الدعم لمساعدة الطالب على البقاء أكثر مشاركة والتصرف بإیجابیة.●
 ساعد الطالب على تحقیق تطویر إیجابي لشخصیتهم من الناحیة االجتماعیة والعاطفیة، بینما تعزز السلوكیات التي تشكل الثقافة المدرسیة●

 المثالیة.
 استخدم التحفیزات والمكافآت القائمة على األهداف للحث على الحضور والسلوكیات اإلیجابیة للطالب حیثما یكون السن مناسًبا.●

 
 
 
 
 

 
 الصفحة | 27
 

https://www.attendanceworks.org/


Arabic/العربیة 

 اإلجراءات التي تدعم الدراسة األكادیمیة

 المدارس المنطقة التعلیمیة

 تصمیم أي تغییرات ضروریة في كیفیة تخطیط تعلم الطالب، وتقدیمه،●
  وتقییمه

 یتعین على المنطقة التعلیمیة إعطاء األولویة ووضع طرق عدیدة للتعامل مع●
 األسر التي كان أطفالهم أبعد ما یكون عن فرص التعلیم. والتفكیر في طرق

 لمواصلة الحوار على مدار العام للتأكد من تلبیة احتیاجات الطالب واألسر في
 أي بیئة تعلم.

 تصمیم جداول تعلیمیة لسیناریوهات التعلیم الهجین والتعلیم عن ُبعد.●
 وضع خطة لبدء العام الدراسي، بما في ذلك وضع البروتوكوالت واإلجراءات●

 الروتینیة، والتوقعات للتعلم، واتصاالت الطالب المنتظمة مع المعلمین.
 االستعانة بفرق كتابة المناهج الدراسیة إلجراء بحث متعمق في النطاق●

 والتسلسل بهدف تحدید الفجوات في المهارات بسبب فترة اإلغالق - كیف ال
  یسعنا فقط رأب الفجوات التعلیمیة، وإنما تسریع عملیة التعلیم أیًضا.

 االستعانة بفرق كتابة المناهج الدراسیة للتعامل مع الجوانب التي تحتاج إلى●
 إعادة التصمیم في وثائق النطاق والتسلسل الحالیة في سبیل معالجة فقدان

 التعلم.  تسلیط الضوء على الحاجة إلى موارد مطبوعة ومرئیة وفیرة یمكن
 استخدامها إما في بیئة التعلیم بالحضور الشخصي أو عن ُبعد - تضمین التعلیم
 االجتماعي والعاطفي (SEL) والممارسات المراعیة لالعتبارات الثقافیة لدعم

  الطالب افتراضًیا وشخصًیا.
 االستعانة بفرق كتابة المناهج الدراسیة إلبراز الجوانب التي تحتاج إلى●

 التعدیل في  المناهج الدراسیة لتعكس تاریخ وثقافة الطالب من جمیع الخلفیات
 النظر في إجراء تعدیالت على مضمون المواد الدراسیة غیر األساسیة لتلبیة●

 متطلبات التباعد االجتماعي.
 تحدید كیف سیتم استخدام التقییمات في بیئة التعلیم عن ُبعد، وأي التقییمات●

  سُتستخدم.
 وضع اآلثار المحتملة على عملیة تقییم المعلم (APPR) في جمیع●

 السیناریوهات الثالثة في االعتبار.
  مراجعة ممارسات منح الدرجات●
 مراجعة سیاسة الحضور - إعادة تصمیم المكونات الالزمة لتلبیة المتطلبات●

  الواردة في وثیقة NYSED التوجیهیة
 التخطیط لتطویر وتنفیذ مجموعة أدوات التعلیم عن ُبعد للمعلمین، والطالب،●

  واألسر.
  اقتناء موارد لمجموعة المواد التي تؤخذ إلى المنزل لدعم التعلیم في المنزل●
 تطویر موارد لدعم برنامج حقیبة الظهر (IC) إلدارة الطالب●

 توفیر التطویر المهني والتوجیه للمعلمین الذین ُیدرسون في بیئة عن ُبعد:●
 أفضل الممارسات للتعلم عن ُبعد، والتغییرات في الجداول، وتحدیث المناهج

 الدراسیة
 إعادة التفكیر في جداول المواد غیر األساسیة والمبادئ التوجیهیة في سبیل●

 تطبیق جداول المواد غیر األساسیة
 خلق فرص التطویر المهني التي تتمحور حول تعدیالت النطاق والتسلسل●

 وإجراء التقییم لتحدید مدى فقدان التعلم
 التخطیط للعناصر المشتركة واستخدام األدوات الرقمیة األساسیة (مثل جوجل●

((Google Meet) وجوجل مییت ،(Google Classroom) كالس روم 
 لزیادة مشاركة الطالب في الدراسة األكادیمیة

 التخطیط لألنشطة الخارجیة غیر المقررة المحتملة التي یمكن القیام بها في ظل●
 التباعد االجتماعي لتعزیز/زیادة المشاركة والرفاهیة االجتماعیة والعاطفیة

 التخطیط لتوجیه الطالب واألسر حول التوقعات المتعلقة بالتعلیم عن ُبعد●
 إنشاء وثیقة منح الدرجات للمدارس االبتدائیة، والمتوسطة، والثانویة (للمعلمین●

  واألسر)
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 إجراءات العودة إلى المدارس

 

  الصحة والسالمة
 إن صحة وسالمة طالبنا، وموظفینا، وأسرهم هي أولویتنا القصوى. ونرید أن یشعر الطالب والموظفون بالراحة واألمان عند العودة إلى حرم

Centers for Disease Control) المدرسة. وتتضمن خطة إعادة فتح المدارس توصیات وتوجیهات من  مراكز مكافحة األمراض والوقایة منها 
، و  إدارة (New York State Department of Health, NYSDOH) و  إدارة الصحة في والیة نیویورك ،(and Prevention, CDC 

.(New York State Education Department, NYSED) التعلیم في والیة نیویورك 

 سُتطبق البروتوكوالت واإلجراءات التالیة في جمیع مدارس المنطقة التعلیمیة في العام الدراسي 2020-21. ویجب على أي شخص لدیه أسئلة أو
 مخاوف التواصل مع منسقتي شؤون جائحة فیروس كورونا المستجد   Barbara Kura وLenny Zapka عبر البرید اإللكتروني

covidinfo@ecsdm.org  

 للتأكد من التزام الموظفین، والطالب، والزوار بالمتطلبات، سنقوم بما یلي:
 

 وضع الفتات في جمیع أنحاء كل مبنى لتذكیر الجمیع بااللتزام بقواعد النظافة الصحیة السلیمة، وقواعد التباعد االجتماعي، واالستخدام●
 الصحیح لمعدات الحمایة الشخصیة (PPE)، وبروتوكوالت التنظیف/التعقیم. باإلضافة إلى ذلك، سنستخدم شاشات عرض ووسائل مرئیة

  أخرى في ردهة المكتب الرئیسي لتكرار المعلومات المهمة.  ولن ُیسمح بالتجمع في منطقة الردهة.
 

 وضع خطة تواصل للموظفین، والزوار، وأولیاء األمور/األوصیاء مع وسائل متسقة لتقدیم المعلومات المحدثة. وسیتحقق ذلك من خالل:●
 الموقع اإللكتروني●
 البرید اإللكتروني●
 وسائل التواصل االجتماعي●
 نسخة مطبوعة بالبرید العادي●
 رسائل صوتیة و/أو مرئیة●
 وسائل اإلعالم التقلیدیة●

 
 االحتفاظ بسجل دائم لكل فرد، بما في ذلك الموظفون، والعمال، والزوار، الذین قد یكونوا على اتصال وثیق بأفراد آخرین في موقع العمل،●

 أو المدرسة، أو المنطقة، باستثناء عملیات التسلیم التي ُتجرى باستخدام معدات الحمایة الشخصیة المناسبة أو عن طریق وسائل بدون
 تالمس.

 
 إذا جاءت نتیجة اختبار فیروس كورونا المستجد (COVID-19) إیجابیة ألي فرد تعامل مع المنشأة أو فرد من داخلها، فیتعین على المنطقة●

 التعلیمیة إخطار إدارة الصحة (DOH) على الفور على الرقم 2330-291 (845).  ویلزم علینا التعاون مع جهود تتبع المخالطین، بما في
 ذلك إخطار المخالطین المحتملین، مثل الطالب، أو أولیاء األمور/األسر، أو العاملین، أو الزوار الذین كانوا على اتصال وثیق بالفرد

 المعني، مع الحفاظ على السریة التي تفرضها القوانین واللوائح على مستوى الوالیة وعلى المستوى الفیدرالي.
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  دخول المنشأة
 لضمان تطبیق إجراءات الدخول اآلمن إلى المبنى والخروج منه، سنقوم بما یلي:

 عند اإلمكان، یقتصر دخول الزوار إلى جمیع المباني والخروج منها على مكان واحد.  وإذا أمكن، فسیتم تحدید نقاط دخول وخروج متعددة●
 في كل حرم مدرسي لتقلیل الزحام خالل وصول الطالب إلى المدرسة وخروجهم منها. وتتحمل المباني مسؤولیة تحدید نقاط الدخول

  والخروج، ومراجعتها مع الموظفین المعنیین.
 یجب أن یرتدي جمیع األفراد، والطالب، والموظفین، والزوار غطاء للوجه في مرافق المدرسة عندما یتعذر الحفاظ على التباعد●

  االجتماعي.
 ویشمل غطاء الوجه المناسب، على سبیل المثال ال الحصر، القناع الجراحي، أو القناع القماشي، أو قناع التزلج للوجه بالكامل، أو وشاح●

  الرأس (الباندانا)، ویجب أن یغطي فم الشخص وأنفه تماًما.
 ال یعد درع الوجه الكامل البالستیكي وحده غطاء مقبوًال للوجه. ومن الضروري أیًضا ارتداء قناع تحت درع الوجه الكامل.●
●.DOH یحق لكل فرد اختیار غطاء وجهه الذي یریده، ولكن ینبغي أن تتوافق أغطیة الوجه مع إرشادات  
  سنوفر أغطیة وجه یومًیا لجمیع الطالب، والموظفین، والزوار في حرم المدرسة عند الضرورة.●

 
 الفحوص الصحیة الیومیة

 لضمان امتثال جمیع أعضاء هیئة التدریس، والموظفین، والطالب لمتطلبات الفحص الیومي، سنقوم بما یلي: 
  قبل دخول جمیع مواقع حرم مدارس Middletown، یجب على الموظفین والزوار إكمال استبیان الفحص الطبي.●
  یجب على الموظفین إكمال الفحص الصحي قبل وصول حرم المدرسة.●
  یلزم على الزوار إكمال الفحص الصحي قبل دخول المبنى.●
 یلزم على جمیع الموظفین، والطالب، والزوار الخضوع لقیاس درجة حرارتهم قبل دخول المبنى.●

 ُینصح الموظفون بمراقبة درجات الحرارة واألعراض قبل الوصول إلى العمل، مع أنه سیتم قیاس درجات حرارتهم عند○
  الوصول إلى المدرسة.

 ُینصح أولیاء األمور بمراقبة درجات الحرارة واألعراض قبل إرسال أطفالهم إلى المدرسة على متن الحافلة، مع أنه سیتم قیاس○
 درجة حرارة الطالب عند الوصول إلى المدرسة.

 سیتم قیاس درجات حرارة الزوار عند الوصول إلى المدرسة.○
 بالنسبة إلى دخول العدید من الزوار المبنى في آن واحد، سیتعین علیهم الوقوف في األماكن المحددة بعالمات على األرض، مع الحفاظ●

  على التباعد االجتماعي حتى یمكن تسجیل البیانات للدخول والخضوع للفحص الطبي.
 سیتم تنظیم العدید من الصفوف والمداخل، إذا لزم األمر لتقلیل التزاحم على مداخل المبنى ومناطق توصیل/اصطحاب الطالب.●
 سُتوضع عالمات (سواء بالشریط الالصق أو غیر ذلك) على األرض لتحدید مسافة ستة (6) أقدام لتوفیر تباعد اجتماعي أكبر لألفراد خالل●

 انتظار دخول المبنى.
  یمكن فقط بعد حصر جمیع األفراد، واجتیاز الفحص الطبي، وارتداء أغطیة الوجه المناسبة أن یحصلوا على حق دخول المبنى.●
  في حال عدم اجتیاز الفرد الفحص الطبي، ال بد من منعه من دخول المبنى. یرجى الرجوع إلى قسم حاالت فیروس كورونا المستجد●

  (COVID-19) المشتبه بها أو المؤكدة للحصول على إرشادات حول البروتوكوالت المتبعة.
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 التباعد االجتماعي
 

 لضمان امتثال جمیع أعضاء هیئة التدریس، والموظفین، والطالب، والزوار لمتطلبات التباعد الجسدي، فسیطبق أي فرد داخل مرافق مدرستنا توقعات التباعد
 االجتماعي:

  یجب أن یحافظ جمیع األفراد في المباني الخاصة بنا على التباعد االجتماعي.  وعندما یتعذر الحفاظ على التباعد االجتماعي، یجب ارتداء غطاء للوجه.●
 ُیعّرف التباعد االجتماعي المناسب بأنه ابتعاد األفراد عن بعضهم مسافة ستة (6) أقدام. عند تطبیق التباعد االجتماعي، كما هو الحال في مكتب منعزل●

 أو قاعة اجتماعات كبیرة، یمكن لألفراد عندئذ إزالة غطاء وجههم. ولكن في األماكن العامة، مثل غرف االستراحة/ردهات االنتظار، أو األروقة، أو
  الحمامات، یجب ارتداء غطاء الوجه.

 تأكد من الحفاظ على مسافة ستة (6) أقدام بینك وبین اآلخرین، ما لم تستدعي السالمة في العمل أو أداء المهام األساسیة ترك مسافة أقل. ویلزم ارتداء●
  أغطیة الوجه في أي وقت یكون فیه األفراد على مسافة أقل من ستة (6) أقدام عن بعضهم البعض.

 سُیسمح بوجود شخص واحد فقط في األماكن المغلقة بشدة في كل مرة، إال إذا كان جمیع الموجودین یرتدون أغطیة للوجه. إذا كان هناك أكثر من●
 شخص واحد في مكان ما، فیجب الحفاظ على نسبة اإلشغال أقل من 50% من السعة القصوى.

 سُتحدد مسافة التباعد االجتماعي باستخدام شریط الصق أو عالمات تشیر إلى مسافة ستة (6) أقدام في المناطق شائعة االستخدام والمناطق األخرى●
 التي تنطبق علیها اإلجراءات في الموقع (مثل أماكن تسجیل الدخول/الخروج، ومكاتب الفحص الصحي، ومناطق االستقبال).

 ستكون اللقاءات وجًها لوجه محدودة قدر اإلمكان، وسنستخدم المؤتمرات عن ُبعد أو عبر الفیدیو كلما أمكن. وسُتعقد اللقاءات الضروریة وجًها لوجه،●
 مثل االجتماعات، في أماكن مفتوحة وجیدة التهویة، مع الحفاظ على التباعد االجتماعي المناسب بین المشاركین. 

 وسُتحدد أماكن معینة الصطحاب الطالب وعملیات التسلیم، في سبیل تقلیل التعامل المباشر إلى أقل حد ممكن عملًیا. ●
 
 

 النظافة الشخصیة
 

.(COVID-19) یجب على الطالب، وأعضاء هیئة التدریس، والموظفین االلتزام بنظافة الیدین الجیدة للمساعدة في الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد 
 وُتشجع المدارس على تخصیص وقت في جدول الیوم الدراسي إلتاحة الفرصة للطالب لتنظیف أیدیهم. لضمان امتثال جمیع أعضاء هیئة التدریس، والموظفین،

 والطالب لمتطلبات النظافة الشخصیة الیومیة، سنقوم بما یلي: 

 تشمل ممارسات نظافة الیدین:●
  الفتات تشجع على غسل الیدین والطرق الصحیحة للقیام بذلك.○
  الوصول إلى  مقاطع فیدیو  للتدریب على غسل الیدین بشكل صحیح.○
 غسل الیدین التقلیدي (بالصابون والماء الدافئ، وفرك الیدین بالرغوة لمدة ال تقل عن 20 ثانیة).○
 توفیر التجهیزات والمستلزمات الكافیة لغسل الیدین، بما في ذلك الصابون والماء.○
 استخدام المنادیل الورقیة أو موزعات المنادیل الورقیة بدون لمس حیثما أمكن (ال ُیوصى بمجففات األیدي ألنها یمكن أن تنقل الجراثیم عبر○

 الهواء).
 تخصیص وقت إضافي في الجدول للتشجیع على غسل الیدین باستمرار.○

 ینبغي للطالب والموظفین غسل الیدین على النحو التالي●
 فور دخول المبنى والفصول الدراسیة.○
 بعد مشاركة األشیاء أو األسطح.○
 قبل تناول الوجبات الخفیفة ووجبات الغداء وبعده.○
 بعد استخدام المرحاض.○
 بعد مساعدة طالب على استخدام المرحاض.○
 بعد العطس، أو مسح األنف أو التمخط، أو السعال في الیدین.○
 في أي وقت تبدو األیدي متسخة بشكل واضح.○
 عندما ال یكون غسل الیدین متاًحا، استخدم معقم الیدین.○

 معقم الیدین - عندما ال یكون غسل الیدین متاًحا، یمكن للطالب والموظفین استخدام معقم للیدین.  یكون معقم الیدین فعاًال عندما یحتوي على األقل على●
 كحول إیثانول تركیز 60% أو كحول إیزوبروبیل تركیز 70%.  ویجب اإلشراف على الطالب عند استخدام معقمات الیدین؛ ألنها قابلة لالشتعال.

 یجب أن یشمل استخدام معقمات الیدین ما یلي:
 یجب وضع الفتة بالقرب من موزعات المعقم تشیر إلى ضرورة غسل األیدي المتسخة بالصابون والماء.○
 یجب وضع موزعات المعقم بالقرب من المداخل وفي أنحاء المناطق مشتركة االستخدام.○
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 ممارسات الزوار والموردین
 لن ُیسمح للزوار أو المتطوعین من الخارج بدخول حرم المدرسة، باستثناء ما یتعلق بسالمة الطالب وصحتهم. سیتوجه أولیاء األمور/األوصیاء إلى
 مكتب االستقبال، ولن ُیسمح بدخولهم إلى أبعد من ذلك، إال إذا كان ذلك لسالمة أو صحة طفلهم. یتعین على الزوار األساسیین إلى المنشآت والزوار

  من أولیاء األمور/األوصیاء ارتداء أغطیة للوجه، وسُتفرض قیود على دخولهم إلى مباني مدرستنا.
 

 لضمان امتثال جمیع أعضاء هیئة التدریس، والموظفین، والطالب، والزوار، والموردین لمتطلبات معدات الحمایة، سیتعین على أي شخص یزور
 مرافق Middletown القیام بما یلي:

 
 یجب على جمیع الزوار ارتداء غطاء الوجه المناسب قبل دخول أي مبنى، ویجب ارتداؤه في جمیع األوقات عندما یتعذر الحفاظ على●

 التباعد االجتماعي مسافة ستة (6) أقدام.
●(COVID-19) یسجل جمیع الزوار الوصول في المكان المحدد للخضوع لفحص الحرارة وإلكمال فحص فیروس كورونا المستجد 

  الصحي.
 یجب أن یسجل الزوار دخولهم ببطاقة هویتهم للحصول على شارة الزائر من خالل نظام إدارة الزوار. وسیبین ذلك لجمیع المواقع األمنیة●

 األخرى أن الزائر خضع للفحص.
 یحظر على أي زائر دخول أي مبنى إال بعد الحصول على تصریح دخول المبنى من مدیر المبنى أو من ینوب عنه. یجب أن ُتعقد جمیع●

 االجتماعات في الخارج أو عبر االجتماعات االفتراضیة عندما یكون ذلك ممكًنا.
 إذا شعر زائر بالمرض أثناء وجوده في حرم المدرسة، فیتعین علیه إعالم الموظف الذي یزوره حتى یقدم تقریًرا عن المسألة، ثم یطلب●

 تلقي الرعایة الطبیة على الفور.
 

 

 التدریب
 

 ستعمل Middletown على تدریب جمیع الموظفین على البروتوكوالت الجدیدة وُتعید علیهم باستمرار إرشادات السالمة. وسُیجرى التدریب على
 االحتیاطات المذكورة أدناه إما عن ُبعد وإما بالحضور الشخصي. یلزم االلتزام بالتباعد االجتماعي وارتداء أغطیة الوجه لجمیع المشاركین في حال
 إجراء التدریب بالحضور الشخصي. وقد ُوضعت مواد التدریب لتكون سهلة الفهم ومتاحة باللغة المناسبة ومستوى تعلیم جمیع العاملین. وسنستخدم

  مقاطع فیدیو إلجراء التدریب حیثما كان ذلك ممكًنا.
 ستتأكد Middletown من تعلیم جمیع الطالب أو تدریبهم على كیفیة اتباع بروتوكوالت فیروس كورونا المستجد (COVID-19) الجدیدة بأمان

 وبشكل صحیح، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، نظافة الیدین، وارتداء غطاء الوجه المناسب، والتباعد االجتماعي، ونظافة الجهاز
 التنفسي. وسیتم تقدیم تدریب إضافي على:

 منع انتشار المرض عن طریق التزام المنزل عند اإلصابة بالمرض.●
 اتباع آداب الجهاز التنفسي الصحیحة، بما في ذلك تغطیة الفم عند السعال واألنف عند العطس.●
 تجنب استخدام األشیاء المشتركة. وإذا لم یكن هناك ُبد من استخدام األشیاء المشتركة، فقّدم معلومات عن إجراءات التعقیم الصحیحة فیما●

 بین االستخدامات. تشمل األمثلة على األشیاء المشتركة، على سبیل المثال ال الحصر، هواتف العمال اآلخرین، وطاوالتهم، ومكاتبهم،
 وأجهزة الكمبیوتر الخاصة بهم أو األجهزة األخرى، وأدوات ومعدات العمل األخرى.

  تزوید الموظفین والطالب بتوعیة وتدریب على كیفیة التعامل مع فیروس كورونا المستجد (COVID-19) وفًقا ألحدث المعلومات.●
 عوامل الخطر والسلوكیات الوقائیة (أي آداب السعال والعنایة بمعدات الحمایة الشخصیة).●
  اعتبارات CDC للمدارس●

 

 یرجى الرجوع إلى الملحق لمزید من المعلومات عن التدریب.
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  الالفتات والرسائل
 سُتوضع الالفتات في أماكن مرئیة بشدة (مثل مداخل المدرسة، ودورات المیاه) للتشجیع على االلتزام بالتدابیر الوقائیة الیومیة ووصف كیفیة منع

 انتشار الجراثیم (مثًال عن طریق غسل الیدین بشكل صحیح وارتداء غطاء الوجه بشكل صحیح).

 لعرض بعض األمثلة على الالفتات التي یمكننا استخدامها، یرجى الرجوع إلى الصور التالیة، باإلضافة إلى األمثلة المرتبطة بها:  المثال 1،
  و المثال 2، و المثال 3، و المثال 4، و المثال 5
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-11x17-en.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-11x17-en.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/face-covering-checklist.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/face-covering-checklist.jpg
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 تصمیم المساحات، والطاقة االستیعابیة، واالعتبارات
 

 منطقة المكاتب العامة
  سیتم تخفیض الطاقة االستیعابیة للمكتب عندما یكون ذلك ممكًنا.●
  حیثما أمكن، ستقتصر المكاتب والمساحات الصغیرة على فرد واحد (1) في كل مرة.●
 حیثما أمكن، سُتستخدم حواجز واقیة إضافیة، مثل ألواح البولي كربونیت إلنشاء فاصل مادي دون عرقلة الخروج أو تدفق الهواء.●
  سُیعاد تنظیم مكاتب العمل حتى ال یجلس الموظفون قبالة بعضهم البعض، أو ستوضع فواصل إذا كان ال مفر من الجلوس بهذا الشكل.●
  یجب ارتداء أغطیة الوجه، عندما یتعذر تطبیق التباعد االجتماعي، في المكاتب متعددة االستخدامات.●
 یمكن تخصیص فترات راحة إضافیة إلتاحة الوقت لألفراد لمغادرة المكان وإزالة غطاء الوجه (القناع).  وسینظر المشرف المباشر على●

  الفرد في القرارات الخاصة بهذه الظروف.
 حیثما كان ذلك ممكًنا، سنشجع على تقلیل المهام التي تتطلب وجود عدد كبیر من الناس في مكان واحد (مثل االجتماعات الكبیرة)، إال إذا●

  كان الحفاظ على التباعد االجتماعي ممكًنا.
 سیتم تشجیع الموظفین على استخدام أدوات االجتماعات االفتراضیة، بما في ذلك الهاتف والمؤتمرات عن ُبعد االفتراضیة، بدًال من●

  االجتماعات المباشرة، كلما أمكن ذلك.
 وإذا كانت االجتماعات المباشرة ضروریة، ففّكر في اقتصار االجتماعات على 10 أفراد أو أقل●

 بناًء على اإلرشادات المحلیة، والمتعلقة بالوالیة، والفیدرالیة، إلى جانب القدرة على الحفاظ على التباعد االجتماعي.
 

 قاعات االجتماعات
 سیكون استخدام قاعات االجتماعات محدوًدا وفًقا إلرشادات والیة نیویورك، وذلك في حال لم تكن االجتماعات االفتراضیة قابلة للتطبیق.●
  إذا كانت االجتماعات سُتعقد مباشرة، فستتم إدارتها بكفاءة لتجنب تجمع األفراد مًعا لفترات زمنیة طویلة.●
 سیلزم تطبیق التباعد االجتماعي بین المشاركین في االجتماعات، بما في ذلك استخدام أغطیة الوجه.●
  یجب منع المكوث واالختالط باآلخرین قبل االجتماعات وبعدها.●

 
 غرف االستراحة وغرف الغداء

  یتم إیقاف استخدام غرفة االستراحة إذا تعذر الحفاظ على مسافة فاصلة ال تقل عن 6 أقدام عند تناول الطعام أو الشراب.●
  ُینصح الموظفین بقضاء أوقات الغداء واالستراحة في مكاتبهم الخاصة، أو الفصول الدراسیة، أو المركبات، أو في الخارج إذا أمكن.●
  یمكن استخدام جداول االستراحة المتعاقبة للمساعدة على تفادي المخاوف المتعلقة بالفصل بین األفراد.●
 إذا أراد الموظفون الحصول على أوقات استراحتهم مًعا، فیجب أن یفعلوا ذلك في مساحة كبیرة أو في الخارج، حیث یمكنهم ترك مسافة●

  فاصلة ال تقل عن 6 أقدام فیما بینهم.
 سیتم استبدال المرافق التي یجري لمسها بكثرة، مثل مبردات المیاه، وماكینات صنع القهوة، والوجبات الخفیفة بالجملة ببدائل حیثما أمكن.●
 لن ُتقدم وجبات مشتركة للموظفین، ولن یكون الطعام متاًحا في المناطق المشتركة حیث یمكن أن یتجمع الموظفون.●

 
 غرف/أماكن آلة تصویر المستندات

  ال ُیشجع الموظفون على التجمع في غرف/أماكن آلة تصویر المستندات.●
 وسیتم توفیر مستلزمات التنظیف في مكاتب آلة تصویر المستندات.●
  ُیشجع الموظفون على مسح األسطح التي تعمل باللمس قبل االستخدام وبعده.●
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 المصاعد
 یستخدم المصعد شخص واحد في كل مرة، باستثناء الحاالت التي یحتاج فیها الطالب إلى دعم.●
 یجب أن یضع الموظفون أغطیة وجه مقبولة عند الوجود في مناطق االستخدام العام.●
  سیتم تعقیم المصاعد باستمرار.●

 
  دورات المیاه

  ستقتصر جمیع حمامات الطالب والموظفین، مهما كان حجمها، على استخدام شخص واحد في كل مرة.●
  یجب على األفراد الطرق على باب الحمام قبل الدخول للتأكد من عدم وجود شخص آخر في الداخل.●
 في الظروف الخاصة التي یجب فیها مساعدة الطالب على استخدام المرحاض، یجب أن یرتدي الشخص البالغ الذي یساعده جمیع معدات●

  الحمایة الشخصیة المالئمة، بما في ذلك غطاء الوجه، وعندما یكون ممكًنا طبًیا، سیرتدي الطالب غطاء الوجه المناسب أیًضا.
 سُتوضع الفتة على المدخل تشیر إلى أنه مسموح باستخدام شخص واحد في كل مرة.●
 سیتم إیقاف استخدام مجفف األیدي األوتوماتیكي، وسُیستبدل بموزعات منادیل ورقیة بدون لمس.●
 سیتم تركیب تجهیزات المیاه بدون لمس حیثما كان ذلك ممكًنا.●

 
  األروقة/الدرج

  عندما یكون ذلك ممكًنا، یمكن تقیید حركة السیر في األروقة إلى اتجاه واحد.●
  عندما یتعذر تطبیق اتجاه السیر الواحد، سُیسمح بالسیر في اتجاهین.●
  سیتم تحدید اتجاهات السیر عن طریق وضع عالمات على األرضیة/الدرج.●
  سیتم الحفاظ على مسافة كافیة بین جمیع األفراد عن طریق تحدید مسارات بالشریط الالصق على أرضیات الممرات/درجات الساللم.●
 یجب على جمیع األفراد أیًضا ترك مسافة فاصلة كافیة فیما بینهم عند التنقل في نفس االتجاه.●

 
 الفصول الدراسیة

 ستكون نسبة اإلشغال في كل فصل دراسي محددة، وسُتقرر بناًء على إجمالي المساحة المربعة للفصل والقدرة على الحفاظ على التباعد●
  االجتماعي.

 سیحظى كل طالب، ومعلم، وموظف دعم بمسافة فاصلة ال تقل عن 6 أقدام عن اآلخرین.●
  ستوضع اعتبارات أخرى في الحسبان بشأن المساحة المستخدمة في الفصول الدراسیة ومواد التدریس.●
  سیتم تقلیل إجمالي أحجام الفصول لتلبیة جمیع معاییر السالمة.●
  سیتعین على الطالب، والمعلمین، وموظفي الدعم ارتداء غطاء مناسب للوجه.●
 عندما یكون ممكًنا، ستكون حركة الطالب من مكان إلى آخر محدودة. وسینتقل األخصائیون وموظفو الدعم إلى الفصل الدراسي لتقدیم●

 الدروس التعلیمیة/الموارد، حیثما كان ذلك ممكًنا.
 تقیید المستلزمات الموجودة في الفصل الدراسي على األشیاء ذات االستخدام الواضح.  والتوقف عن استخدام الموارد المشتركة، مثل●

  األقالم الرصاص، وأقالم الشمع الملونة، والمقصات، واآلالت الحاسبة، وغیر ذلك.
 إزالة أي أثاث غیر ضروري.○
 إزالة أي أسطح ناعمة ولینة من الصعب تعقیمها، مثل:○

  سجاد األرضیات■
 المقاعد من القماش الناعم■

 
  الكافتیریا والمناطق المخصصة لخدمة الغداء

  التباعد االجتماعي مطلوب●
 تدریب  المعلمین على الحساسیة الغذائیة، بما في ذلك أعراض تفاعالت الحساسیة من الطعام.●
 تدریب  جمیع الموظفین غیر العاملین في الخدمات الغذائیة على أي أنشطة ذات صلة بتقدیم الوجبات سوف یكونوا مسؤولین عنها.●
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 مكاتب الصحة/محطات التمریض
 یلزم على جمیع الطالب والموظفین ارتداء أغطیة الوجه المناسبة.●

○.(COVID-19) على الحاالت التي ُیشتبه إصابتها بفیروس كورونا المستجد N95 یجب أن یقتصر استخدام طاقم التمریض لقناع 
 یجب أن یتلقى طاقم التمریض التدریب المناسب ومعرفة كیفیة تجهیز أقنعة N95 قبل االستخدام.○

 حیثما أمكن، فقد ُأعید تنظیم محطات التمریض من أجل:●
  الحفاظ على التباعد االجتماعي لمسافة ال تقل عن 6 أقدام.○
  إعداد مناطق الستقبال "المرضى" و"األصحاء".○

  یجب عالج الطالب الذین یتلقون أدویة یومیة بمعزل عن الطالب الذین تظهر علیهم أعراض المرض.■
  یجب تقدیم العالجات بالبخاخات في مكان معزول ومنفصل مع حركة كافیة لتجدد الهواء.■

 سیتحقق الفاصل المادي عن طریق استخدام:○
 غرف االمتحانات الفردیة■
  حواجز البولي كربونیت■
  الجدران الستائریة الفاصلة القابلة للطي■

 غرفة/غرف العزل●
  یجب عزل األفراد الذین تظهر علیهم أعراض فیروس كورونا المستجد (COVID-19) على الفور لتقلیل خطر انتقال الفیروس.○
 سُتستخدم غرفة منفصلة عندما یكون ذلك ممكًنا.○
 قم بمراجعة قسم غرف العزل للحصول على مزید من المعلومات.○

 
(COVID-19) غرف العزل المخصصة للخدمات الصحیة لمرضى فیروس كورونا المستجد 

 حیثما أمكن ذلك، سُتستخدم غرفة/غرف منفصلة ومستقلة لها باب على مقربة من الخارج لعزل األفراد الذین تظهر علیهم أعراض●
.(COVID-19) فیروس كورونا المستجد  

  عندما ال تتوفر أماكن أخرى، سُتجهز محطات التمریض بستائر فاصلة تسمح بكل من العزل البدني ومسافة فاصلة ال تقل عن 6 أقدام.●
 

 مكاتب األمن/مناطق االستقبال
  ستظل مكاتب األمن في جمیع مداخل كل مبنى.

 عند استخدام تصمیم متعدد المداخل للمبنى، سیتم إنشاء المزید من المراكز األمنیة.●
  ستكون بمثابة الموقع الرئیسي لحصر جمیع األفراد الذین یدخلون المبنى ویخرجون منه.●
  تم تركیب حواجز البولي كربونیت لحمایة جمیع األفراد.●
  تم وضع عالمات على األرضیات تبین للزوار أین ینبغي لهم الوقوف للحفاظ على التباعد االجتماعي.●
  في مناطق االستقبال، ُأزیلت المقاعد أو تمت مباعدتها بشكل كاٍف لتوفر مسافة فاصلة ال تقل عن 6 أقدام.●
 ُأزیلت المواد التي یتم لمسها بشكل متكرر، مثل المجالت.●

 
Chromebooks - أجهزة الفصل الدراسي 

  سیكون استخدام المعدات المشتركة محدوًدا حیثما أمكن ذلك.●
 سیتم تنظیف وتعقیم الجزء الخارجي من الجهاز ولوحة المفاتیح باستمرار●

 یجب مسح لوحات المفاتیح وتعقیمها قبل كل استخدام وبعده إذا تمت مشاركتها.○
 یمكن استخدام أغطیة لوحة المفاتیح للمساعدة في عملیة التنظیف والتعقیم.○

 یجب توجیه الطالب لغسل أیدیهم قبل وبعد  لمس لوحات المفاتیح وأسطح األجهزة األخرى التي یتم لمسها بشكل متكرر (أي الغطاء،●
  ووحدة الشحن).
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 المساحات داخل المكتبة
 إزالة جمیع األسطح المغطاة بمواد لینة وناعمة یتعذر تنظیفها وتعقیمها بشكل صحیح.●

 المقاعد المحشوة بالحبیبات (البین باج)○
 اآلرائك أو المقاعد المنجدة○
 سجاد األرضیات○

 إعادة تنظیم المساحة لضمان التباعد االجتماعي.●
 ستقتصر الطاوالت على شخص واحد في كل مرة حیثما كان ذلك ممكًنا.○

 یجب تركیب حواجز البولي كربونیت إلنشاء حاجز مادي.■
  یجب ترتیب المكاتب بحیث ال تكون في مواجهة بعضها البعض.○
 ینبغي إیقاف استخدام ركن القراءة الصغیر ما لم:○

 یقتصر على شخص واحد في كل مرة.■
  ُینظف وُیعقم بشكل دوري.■

 قد یلزم إیقاف استعارة المواد، مثل الكتب إذا لم یكن من الممكن إجراء تعقیم جید لها.●
 وضع أنماط التجاهات السیر بین خزائن الكتب لضمان التباعد االجتماعي.●

 
 

 تدابیر الرقابة الهندسیة
  سیتم تركیب وحدات غسل األیدي المحمولة في المداخل الرئیسیة لكل مبنى.●
 سیتوفر معقم الیدین الكحولي عند كل مدخل، وفي جمیع الممرات، وفي كل فصل دراسي.●
  الحمامات●

 یقتصر االستخدام على شخص واحد في كل مرة○
  سیتم إیقاف استخدام مجفف األیدي األوتوماتیكي○
  ستوضع موزعات الصابون والمنادیل الورقیة التي تعمل بدون لمس في الحمام حیثما كان ذلك ممكًنا○
  ستوضع صنابیر تعمل بدون لمس في الحمام حیثما كان ذلك ممكًنا○

 األماكن التي یوجد بها تجهیزات قدیمة الطراز، سیتم استبدالها عندما یكون ذلك ممكًنا■
 سُتترك أبواب الدخول إلى الحمامات الجماعیة مفتوحة عندما یكون ذلك ممكًنا لتقلیل نقاط اللمس○

 المداخل/مناطق االستقبال●
  سیتم تركیب حواجز البولي كربونیت لتوفیر الحمایة للموظفین واألشخاص الذین یتعاملون معهم○

 ُصممت الحواجز بما یتفق مع قانون مكافحة الحرائق بوالیة نیویورك■
 صنابیر المیاه●

 وفًقا لما یقتضیه قانون والیة نیویورك، سیتم توفیر إمداد میاه صالحة للشرب لكل 150 فرًدا، على أال یكون هناك أقل من مصدر○
  واحد في كل طابق.

 لتقلیل التلوث المتبادل، ُأزیلت نافورة میاه الشرب/صنبور الشرب أو تم إیقاف استخدامها.○
  تم تركیب معدات تعبئة الزجاجات األوتوماتیكیة/بدون لمس لتحل محل صنابیر الشرب.○
  سیتم وضع محطات إضافیة لتعبئة الزجاجات عند الضرورة.○
 سیتم تنظیف األجهزة وتعقیمها بشكل روتیني على النحو الموصوف في قسم التنظیف والتعقیم.○

 وضع خطوط فاصلة على األرضیات●
 ستوضع في جمیع المداخل أو مناطق االنتظار الفتات على األرضیات لتحدید مسافة فاصلة ال تقل عن ستة (6) أقدام بین كل فرد○

 وآخر
 ُوضعت في جمیع أرضیات الممرات ودرجات الساللم أشرطة الصقة لتحدید اتجاه السیر والتباعد االجتماعي.○

  سیتم فتح أبواب الممرات وتثبیتها باستخدام أجهزة فتح أبواب كهرومغناطیسیة لتقلیل الحاجة إلى لمس األبواب عندما یكون ذلك ممكًنا.●
  معدات فحص درجة الحرارة●
  نصب خیام في الخارج وإقامة ممرات●
  خیام العزل الطبي●
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 التهویة
 سنحرص على تلبیة/تجاوز متطلبات التهویة وتجدید الهواء في جمیع األماكن عن طریق:

  إدخال تعدیالت على أنظمة إدارة المباني للسماح لمخمدات الهواء النقي بإدخال المزید من الهواء من الخارج.●
  تم فحص أنظمة معالجة الهواء، وتلبي/تتجاوز حالًیا متطلبات الهواء النقي بوالیة نیویورك.●
 حیثما أمكن، سیتم استبدال المرشحات بأخرى ذات تصنیف أعلى، تتراوح بین 11 و13.●
  في األماكن التي یكون الهواء النقي فیها محدوًدا بسبب األنظمة األصلیة لتشیید المبنى، سیتم تجدید الهواء عن طریق فتح النوافذ واألبواب.●

 سیتم استكشاف الخیارات المتاحة الستبدال األنظمة الحالیة وتعدیلها.○
  حیثما أمكن، ستتم زیادة سرعة محركات المراوح للتأكد من تدفق الهواء بمعدل 15 قدًما مكعًبا في الدقیقة على األقل.●
 سیتم إجراء صیانة وفحص لألنظمة بوتیرة أكبر لتخفیف الضغط الزائد على األنظمة.●
  ستصبح مواعید استبدال مرشحات أنظمة معالجة الهواء كل ثالثة أشهر.●

 
 

 التنظیف والتعقیم
 ستضمن Middletown االلتزام بمتطلبات النظافة الشخصیة والتنظیف والتعقیم كما أوصت CDC وDOH، بما في ذلك " إرشادات تنظیف وتعقیم

 المنشآت العامة والخاصة للوقایة من فیروس كورونا المستجد (COVID-19)"، و موارد CDC المرئیة ذات الصلة بفیروس كورونا المستجد
 (COVID-19)، وملصق " أوقفوا انتشار الفیروس "، حسبما یكون ذلك ممكًنا. سیتم االحتفاظ بسجالت عملیات التنظیف والتعقیم التي تتضمن التاریخ،

  والوقت، ونطاق التنظیف والتعقیم.

 تتضمن األمثلة على أنواع المرافق التي سیكون معدل تكرار التنظیف والتعقیم فیها ممیًزا ما یلي:
 وحدة WinCap البیومتریة●
 الحمامات●
 األجهزة الالسلكیة لألمن واإلدارة●
 غرف التدریب الریاضي، وغرف تبدیل المالبس●
 مكاتب الصحة، وغرف العزل●
 المكاتب اإلداریة (المكتب الرئیسي، ومنطقة االستقبال)●
 األسطح التي یتم لمسها بشكل متكرر في المناطق المشتركة (مقابض األبواب، وأزرار المصاعد، ولوحات مفاتیح آالالت تصویر●

 المستندات، والهواتف، وغیر ذلك)
 غرف االستراحة●
 الكافتیریات/المطابخ●
 معامل الحاسب اآللي●
  معامل العلوم●
 الفصول الدراسیة●
 مكاتب الصیانة ومناطق العمل●
 مرأب الحافالت●
 الحافالت، والمركبات المدرسیة●
 المكتبات●
 مناطق االجتماعات الكبیرة (المسارح، وصاالت األلعاب الریاضیة، وغرف الموسیقى)●
 المالعب (تنظیف فقط)●
 أماكن الجلوس في األماكن المفتوحة (البالستیكیة أو المعدنیة)●
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 سُیدرب الطالب، وأعضاء هیئة التدریس، والموظفون على  التنظیف
 الصحیح لألیدي  و الجهاز التنفسي ، وسُتقدم مثل هذه المعلومات إلى أولیاء

 األمور و/أو األوصیاء القانونیین كوسیلة لتعزیزها في المنزل.

 ستعمل المنطقة التعلیمیة على توفیر وصیانة وحدات تنظیف األیدي في
 أرجاء المدرسة، على النحو التالي:

 لغسل الیدین: صابون، وماء دافئ جاٍر، ومنادیل ورقیة ُتستخدم●
 مرة واحدة.

 
  لتعقیم الیدین: معقم یدین كحولي یحتوي على كحول بتركیز●

 60% على األقل للمناطق التي قد تكون مرافق غسل الیدین فیها
 غیر متاحة أو غیر عملیة.

 
 سیتم إجراء ترتیبات خاصة للطالب الذین ال یستطیعوا استخدام●

 معقم الیدین.

 ستخضع المنشآت لعملیات تنظیف وتعقیم بانتظام، بما في ذلك تنظیف
 وتعقیم بوتیرة أكبر لألسطح عالیة الخطورة والتي یتم لمسها بشكل متكرر.

 وسیشمل ذلك الطاوالت والمناضد في الكافتیریا، التي ینبغي تنظیفها
 وتعقیمها بعد كل استخدام. وسیكون التنظیف والتعقیم دقیًقا ومستمًرا،

  وسیتم على األقل مرة في الیوم، أو بوتیرة أكبر حسب الحاجة.

 ستحرص المنطقة التعلیمیة على التأكد من تنظیف وتعقیم الحمامات
 بانتظام. وینبغي تنظیف الحمامات وتعقیمها بوتیرة أكبر حسب معدل تكرار

  االستخدام.
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 حاالت فیروس كورونا المستجد (COVID) المشتبه بها أو المؤكدة
 

 االستجابة لحاالت الطوارئ - یجب إرسال الطالب والموظفین الذین تظهر علیهم أعراض المرض إلى مكتب الصحة. تتواجد ممرضة●
 المدرسة (ممرضة محترفة مسجلة، RN) لتقییم حالة األفراد؛ حیث إن األمراض المزمنة، مثل الربو والحساسیة أو األمراض المعویة
 المزمنة قد تظهر نفس أعراض فیروس كورونا المستجد (COVID-19)، غیر أنها لیست ُمعدیة وال تشكل تهدیًدا على الصحة العامة.
وینبغي ارتداء معدات الحمایة الشخصیة المناسبة في أي وقت قد تتعامل فیه الممرضة مع مریض محتمل بفیروس كورونا المستجد (

.(COVID-19 

 العزل - سیتم عزل الطالب المشتبه إصابتهم بفیروس كورونا المستجد (COVID-19) الذین ینتظرون ولي األمر/الوصي لتوصیلهم إلى●
 المنزل في غرفة أو مكان منعزل عن اآلخرین، مع إشراف شخص بالغ یرتدي معدات الحمایة الشخصیة المناسبة. وقد یتواجد معه في

 غرفة العزل هذه العدید من الطالب المشتبه إصابتهم بفیروس كورونا المستجد (COVID-19)، إذا كان من الممكن فصلهم بمسافة ال تقل
 عن 6 أقدام. وفي حال تعذر عزلهم عن اآلخرین في غرفة منفصلة، فسیتم توفیر أغطیة للوجه (مثل قناع قماشي أو قناع جراحي) للطالب
 إذا كان الشخص المریض یتحمل ارتداءه وال یواجه صعوبة في التنفس، وذلك لمنع انتقال الفیروس المحتمل لآلخرین أثناء انتظار وسیلة
 المواصالت التي تقلهم إلى المنزل. ویجب مرافقة الطالب من منطقة العزل إلى ولي األمر/الوصي. وسُیطلب من ولي األمر أو الوصي

 االتصال بمقدم الرعایة الصحیة الخاص به، أو إذا لم یكن لدیه مقدم رعایة صحیة، فسُیوجه للمتابعة مع عیادة محلیة أو مركز رعایة
 عاجلة؛ وتشمل االعتبارات األخرى ما یلي:

 إغالق المناطق التي استخدمها شخص مریض وعدم استخدام هذه المناطق إال بعد إجراء عملیة تنظیف وتعقیم لها.○

 فتح األبواب والنوافذ الخارجیة لزیادة معدل سریان الهواء في المكان.○

  االنتظار لمدة 24 ساعة على األقل قبل التنظیف والتعقیم، وإذا لم یكن االنتظار لمدة 24 ساعة ممكًنا، فانتظر ألطول فترة ممكنة.○

 تنظیف وتعقیم جمیع المناطق التي استخدمها الشخص المشتبه في إصابته بفیروس كورونا المستجد (COVID-19) أو المؤكدة○
 إصابته، مثل المكاتب، والفصول الدراسیة، والحمامات، والخزائن، والمناطق المشتركة.

 بعد االنتهاء من تنظیف المنطقة وتعقیمها بشكل صحیح، یمكن إعادة فتحها لالستخدام.○

○(COVID-19) یمكن لألفراد الذین لم یكونوا على اتصال وثیق أو مباشر بالشخص المشتبه في إصابته بفیروس كورونا المستجد 
  أو المؤكدة إصابته العودة إلى المنطقة واستئناف األنشطة المدرسیة فوًرا بعد انتهاء التنظیف والتعقیم.

 اإلخطار - سیتم إخطار والیة نیویورك (NYS) وإدارات الصحة المحلیة فور معرفة أي نتیجة إیجابیة الختبار تشخیص فیروس كورونا●
 المستجد (COVID-19) یخضع له أي فرد في منشآت المدرسة أو ممتلكاتها، بما في ذلك الطالب، وأعضاء هیئة التدریس، والموظفون،

 والزوار.
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  تتبع المخالطین
 یتولى مسؤولو الصحة العامة مهمة تتبع المخالطین بمجرد إخطارهم.

 
  للتأكد من امتثال المنطقة التعلیمیة وموظفیها لمتطلبات تتبع المخالطین والتعقیم،

 
 ستقوم Middletown بما یلي: 

 وضع خطة للتنظیف والتعقیم، وإبالغ مسؤولي الصحة العامة، عند وجود حالة إیجابیة.  وفي حال جاءت نتیجة أحد الطالب أو الموظفین●
 إیجابیة في اختبار فیروس كورونا المستجد (COVID-19)، فسیتم اتباع  إرشادات CDC المتعلقة بتنظیف وتعقیم المبنى أو المنشأة إذا كان

  شخص ما مصاًبا بالفیروس وإخطار الجهات المسؤولة باألماكن التي تردد علیها الشخص (أي الحافلة، والفصل الدراسي، وغیر ذلك).
 إغالق المناطق التي استخدمها المریض.●
 فتح األبواب والنوافذ الخارجیة لزیادة معدل سریان الهواء في المكان.●
 االنتظار لمدة 24 ساعة قبل التنظیف والتعقیم. إذا لم تكن مدة 24 ساعة كافیة، فانتظر ألطول فترة ممكنة.●
 تنظیف وتعقیم جمیع المناطق التي استخدمها المریض، مثل المكاتب، والحمامات، والمناطق العامة، واألجهزة اإللكترونیة المشتركة، مثل●

 األجهزة اللوحیة، وشاشات اللمس، ولوحات المفاتیح، وأجهزة التحكم عن ُبعد، وآالالت تصویر المستندات.
 تنظیف المكان بالمكنسة الكهربائیة إذا لزم األمر. واستخدام مكنسة كهربائیة مجهزة بمرشح لتنقیة الهواء من الجسیمات بطریقة عالیة●

 الكفاءة (HEPA)، إذا كانت متاحة.
●Heating, ventilation and air conditioning, التفكیر في إیقاف تشغیل مراوح الغرفة ونظام التدفئة والتهویة وتكییف الهواء 

 HVAC مؤقًتا وتغییر مرشح النظام الذي یزود الغرفة أو المكان بالهواء، وذلك حتى ال تنتشر الجسیمات التي فلتت من المكنسة الكهربائیة
 في أرجاء المنشأة.

 یمكن للعاملین الذین لم یكونوا على اتصال وثیق بالمریض العودة إلى العمل فوًرا بعد التعقیم.●
 

 
 العودة إلى المدرسة/العمل بعد الشفاء من المرض

 لقد وضعنا بروتوكوالت وإجراءات، بالتشاور مع إدارة (إدارات) الصحة المحلیة، عن المتطلبات التي یتقرر بناًء علیها متى یمكن لألفراد، الذین
 جاءت نتائجهم إیجابیة ألعراض فیروس كورونا المستجد (COVID-19)، العودة إلى حرم المدرسة. یشمل هذا البروتوكول:

 1.       وثیقة من مقدم رعایة صحیة بعد التقییم
(COVID-19) 2.      نتیجة سلبیة الختبار تشخیص فیروس كورونا المستجد 

 3.      زوال األعراض، أو الخروج من العزل إذا كانت نتیجة اختبار فیروس كورونا المستجد (COVID-19) إیجابیة
 

 سترجع المنطقة التعلیمیة إلى وثیقة DOH بعنوان  "اإلرشادات المؤقتة للموظفین في القطاعین العام والخاص العائدین إلى العمل بعد التعرض
 لعدوى فیروس كورونا المستجد (COVID-19) أو مخالطة مصابین"  فیما یتعلق بالبروتوكوالت والسیاسات التي ُتطبق على أعضاء هیئة التدریس
 والموظفین الراغبین في العودة إلى العمل بعد حالة إصابة مشتبه بها أو مؤكدة بفیروس كورونا (COVID-19) أو بعد تعرض عضو هیئة التدریس

.(COVID-19) أو الموظف التصال وثیق أو مباشر مع مصاب بفیروس كورونا 

 تطالب المنطقة التعلیمیة األفراد الذین تعرضوا لإلصابة بفیروس كورونا المستجد (COVID-19) بإكمال مدة الحجر الصحي والتأكد من عدم ظهور
 أي أعراض علیهم قبل العودة إلى التعلیم بالحضور الشخصي. وستتم إجراءات خروج الفرد من الحجر الصحي والعودة إلى المدرسة بالتنسیق مع

 إدارة الصحة المحلیة.
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 اعتبارات اإلغالق
 عند تحدید (تأكید) إصابة شخص بفیروس كورونا المستجد (COVID-19) أو االشتباه في إصابته، یمكن أن تشمل اإلجراءات المتبعة في

 Middletown ما یلي:
 تعاون مدیري المدرسة مع مسؤولي الصحة المحلیین والتنسیق معهم التخاذ قرارات إغالق المدرسة وإلغاء الفعالیات الكبرى.●
●DOH وضع خطة إلغالق المدارس مرة أخرى أمام الطالب، إذا لزم األمر، بناًء على إرشادات الصحة العامة وبالتعاون مع إدارة 

 المحلیة. وإنشاء شجرة صنع القرار على مستوى المنطقة التعلیمیة.
 وضع خطة الستمرار تقدیم الخدمات التعلیمیة، والصحیة، واالجتماعیة، وبرامج الوجبات، ووضع آلیات بدیلة الستمراریتها.●
 تطبیق إجراءات اإلغالق قصیر المدى بغض النظر عن مدى انتشار الفیروس في المجتمع في حالة وجود شخص مصاب في مبنى●

 المدرسة. إذا حدث ذلك، یوصي CDC بتطبیق اإلجراءات التالیة:
oإغالق المناطق التي استخدمها المریض (المرضى) وقفل المنطقة (المناطق)، ویمكن أیًضا استخدام الفتات للتأكد من عدم دخول 

 أحد إلى المنطقة المعنیة. وانتظر لمدة 24 ساعة قبل بدء التنظیف والتعقیم إن أمكن ذلك. وإذا تعذر االنتظار لمدة 24 ساعة،
 فانتظر ألطول فترة ممكنة. وال تستخدم المنطقة (المناطق) حتى القیام بعملیة التنظیف والتعقیم.

o.فتح األبواب والنوافذ الخارجیة لزیادة معدل سریان الهواء في المكان 
oیجب على موظفي النظافة القیام بتنظیف وتعقیم جمیع المناطق (مثل المكاتب والحمامات والمناطق المشتركة) التي یستخدمها 

 المریض (المرضى)، مع التركیز بشكل خاص على األسطح التي یتم لمسها بشكل متكرر.
o.التواصل في أسرع وقت ممكن مع الموظفین، وأولیاء األمور، والطالب 

 استخدام إرشادات/إجراءات DOH عند التأكد من إصابة شخص ما بالفیروس.●
oالمحلیة، یمكن لمسؤول المدرسة النظر فیما إذا كان الوضع یستحق إغالق المدرسة وما هي  المدة DOH بالتشاور مع إدارة 

  الزمنیة (قبل إعادة الفتح) بناًء على مستوى الخطر داخل المجتمع المحدد حسبما تحدده إدارة DOH المحلیة.
oوفًقا لإلرشادات الخاصة بالحجر الصحي في المنزل بعد االتصال الوثیق بشخص مریض، سیحتاج الفصل الدراسي أو المكتب 

 الذي كان موجوًدا فیه الشخص المصاب بفیروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى اإلغالق مؤقًتا مع وضع الطالب أو
  الموظفین في الحجر الصحي.

o.یجب وضع المخالطین عن قرب اآلخرین في المدرسة خارج الفصل الدراسي في الحجر الصحي في المنزل 
 یمكن أن یكون إغالق المدارس قراًرا محلًیا تتخذه كل منطقة على حدة.●

oNYS 7 مقاییس - لوحة معلومات  
 سُیعاد فتح المدارس إذا أصبحت المنطقة في المرحلة IV، وظل معدل اإلصابة الیومي أقل من 5% باستخدام متوسط▪

 14 یوًما
 سُتغلق المدارس إذا كان معدل اإلصابة المحلي أكبر من 9% باستخدام متوسط 7 أیام بعد 1 أغسطس 2020▪

 سُتقرر الحدود القصوى على أساس كل حالة على حدة استناًدا إلى األرقام (قد یكون إغالق المدارس استجابة للوضع).●
 یمكن النظر في إغالق المباني في حال عدم توفر منتجات التنظیف (یمكن استخدام المبیض والماء كمنتج تنظیف) ومعدات الحمایة●

 الشخصیة.
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  المنشآت
 

 سعًیا لمنع انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد (COVID-19) في المنطقة، سیتم توجیه إجراءات العمل في المنشآت لتحقیق متطلبات التباعد
 االجتماعي وتنظیف المساحات التي یتم لمسها بشكل متكرر بانتظام. وفي سیاق تنفیذ مشروعات أو مهام تدعم مكافحة العدوى، سُتلبى متطلبات
 التغییر المرتبطة باألماكن داخل المبنى. وسیضطلع مهندس المنطقة التعلیمیة بتصمیم أي تغییرات أو إضافات، ومن ثّم ُتقدم إلى مكتب تخطیط

 المنشآت في NYSED إلجراء المراجعة الفنیة وإبداء الموافقة. سُتقدم خطط التغییرات أو اإلضافات في المنشآت التي تتطلب مراجعة مكتب تخطیط
 المنشآت (OFP) لتمتثل لمتطلبات قانون والیة نیویورك الموحد لمكافحة الحرائق والبناء لعام 2020 (BC) وقانون الوالیة لحفظ الطاقة.

 نخطط الستیفاء ضمانات NYS اإللزامیة للمنشآت على النحو التالي:

 سیتم إجراء تفتیش بصري بواسطة فریق مكون من موظفي المنطقة التعلیمیة وممثل عن Orange Ulster BOCES، على أن ُیستكمل●
 قبل 12/31/20. وسیتم االنتهاء من استبیان حالة البناء (BCS) في 2023 حسب نظام تناوب NYSED. وسیجري OU BOCES اختبار

 الرصاص في الماء.
 تم طلب موزعات غسول الیدین الكحولي. وسیتم االنتهاء من عملیة التركیب بمجرد استالم الموزعات.●
 لیس من المتوقع أن تكون هناك مرافق جدیدة لإلیجار.●
  سنتشاور مع إدارة الصحة/السالمة/المخاطر في OU BOCES للتأكد من التزام أي خیام مستخدمة باللوائح.●
  التشاور مع مهندس المنطقة التعلیمیة للتأكد من أن العدد الحالي من المراحیض واألحواض یستوفي المتطلبات.●
 التشاور مع مهندس المنطقة التعلیمیة للتأكد من أن كل مبنى یحتوي على نافورة شرب لكل مئة فرد.●
 التشاور مع شركة Siemens Building Technologies ومهندس المنطقة التعلیمیة المعماري/المدني إلعداد خطة مكتوبة لنظام●

 تهویة المبنى.
 یجب أن یسمي مهندس المنطقة التعلیمیة جمیع مقترحات المشروعات المخصصة فقط لجائحة كورونا المستجد (COVID-19) على هذا●

 النحو.
●MPS S205-13bو BCNYS یجب أن تتفق الفواصل البالستیكیة مع المتطلبات الكتابیة لقانون 
 سیكتب مساعد المدیر للمباني وحیز المقر التابع لها بالتنسیق مع مشرف الحراسة في عموم المنطقة التعلیمیة بروتوكوالت التنظیف.●

.CDC وسیكون هذا البروتوكول نسخة محسنة من إجراءات التنظیف الحالیة لتلبیة إرشادات  

  بروتوكوالت وتدریبات االستجابة في حاالت الطوارئ
 یمكن أن یشمل العام الدراسي 2020-2021 نماذج مختلطة من الیوم الدراسي التقلیدي. وقد ینتشر تطبیق تدریبات االستجابة في حاالت الطوارئ،
 بما في ذلك تدریبات اإلخالء ومالزمة المدرسة على مستوى مجموعات الطالب المختلفة، ویعتمد ذلك على المجموعة الحاضرة في الیوم المقرر

 إجراء التدریبات فیه.

 
 بروتوكوالت االستجابة في حاالت الطوارئ

 اإلیواء في المكان●
 اإلبقاء في المكان●
  اإلخالء●
 مالزمة المدرسة●
 القفل●
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  اإلیواء في المكان
 یعني ذلك استخدام المبنى إلیواء الطالب والموظفین.  ویجب أن یعود الطالب في األروقة إلى فصولهم، أو قد تكون هناك تعلیمات لالنتقال إلى مكان

 آمن معین،  مع االبتعاد عن النوافذ.
 وستحدد كل مدرسة الموقع المخصص لإلیواء في المكان، إلى جانب المناطق التي ال یمكن استخدامها نتیجة أنواع معینة من المخاطر البیئیة (مثل

  الریاح الشدیدة، واإلعصار، وغیر ذلك).
 وستظل بروتوكوالت اإلیواء في المكان كما هي مع التغییرات التالیة:

 توفیر مسافة 6 أقدام بین الطالب والموظفین خالل اإلیواء في المكان●
  ُیقترح استخدام أغطیة الوجه طوال الحدث●
 إذا كانت مسافة 6 أقدام غیر قابلة للتطبیق، فیجب ارتداء أغطیة الوجه طوال الوقت خالل الحدث●
 التخطیط لتوفیر المزید من أغطیة الوجه في حال عدم وجود واحد مع أحد األشخاص●
 االستماع إلى التحدیثات واالستجابة وفًقا لها●

 
  اإلبقاء في المكان

 یعني ذلك ضرورة تقیید حركة الطالب والموظفین أثناء التعامل مع حالة طوارئ قصیرة المدى.  یجب على الطالب في الممرات العودة إلى
  فصولهم الدراسیة.

 وستظل بروتوكوالت اإلبقاء في المكان كما هي مع التغییرات التالیة:
 توفیر مسافة 6 أقدام بین الطالب والموظفین خالل اإلبقاء في المكان●
 ُیقترح استخدام أغطیة الوجه طوال الحدث●
 إذا كانت مسافة 6 أقدام غیر قابلة للتطبیق، فیجب ارتداء أغطیة الوجه طوال الوقت خالل الحدث●
 التخطیط لتوفیر المزید من أغطیة الوجه في حال عدم وجود غطاء للوجه مع أحد األشخاص●
 االستماع إلى التحدیثات واالستجابة وفًقا لها●

 
 اإلخالء

 ستظل بروتوكوالت اإلخالء كما هي بشكل روتیني مع بعض التعدیالت البسیطة:
 تحدید المناطق خارج المبنى مسبًقا التي ستسمح بترك مسافة 6 أقدام بین الطالب والموظفین. والتأكد من عدم إعاقة الطالب والموظفین●

 حركة مسعفي الطوارئ
 في ظل الجهود المبذولة لمحاولة إخراج جمیع الموظفین والطالب من المبنى بأقصى سرعة وكفاءة ممكنة، یجب ارتداء أغطیة الوجه●

 طوال الوقت
 التخطیط لتوفیر المزید من أغطیة الوجه في حال عدم وجود غطاء للوجه مع أحد األشخاص●
 تحدید، مسبًقا، الشخص الذي سُیمسك الباب حتى یخرج الجمیع من المبنى، ومن ثّم، تقلیل عدد األشخاص الذین یلمسون مقبض الباب عند●

 مغادرة المبنى. ویمكن تكلیف الموظفین الذین سیضطلعون بهذه المهمة بإمساك باب فصل دراسي واحد أو أكثر أو لحین تأكید إخالء
 الجمیع من المبنى

 كما هو مكتوب في البروتوكوالت المعتمدة، أحضر جمیع المستلزمات الضروریة الالزمة وفّكر في إضافة ما یلي: المزید من أغطیة●
 الوجه، في حال أصبح أحد أغطیة الوجه غیر صالح لالستخدام ومعقم للیدین

 إذا لم تتوفر أغطیة إضافیة للوجه، وّجه أي فرد لیس معه واحد باستخدام قمیصه لتغطیة أنفه وفمه خالل الحدث●
 
 

 القفل
 یتم تأمین مباني المدرسة وحیز المقر التابع لها إذا كانت هناك حالة وشیكة تثیر القلق خارج المدرسة. ویستمر التدریس في الفصل كالمعتاد. ویجب

 إغالق جمیع النوافذ المطلة على الخارج وإلغاء األنشطة الخارجیة. ولن تطرأ تغییرات على بروتوكول المنطقة التعلیمیة باستثناء المطالبة بترك
 مسافة ستة (6) أقدام بین الطالب والموظفین في المنطقة لتحقیق التباعد االجتماعي.
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 مالزمة المدرسة
 یتم إغالق مباني المدرسة وحیز المقر التابع لها إذا كان هناك تهدید بالعنف في المدرسة أو بالقرب منها.  ویجب اصطحاب جمیع الطالب من

 األروقة أو المناطق المشتركة إلى الفصول القریبة، وإغالق األبواب. ویجب نقل الطالب إلى مكان آمن في الفصل بعیًدا عن الباب. وینبغي أال یكون
 هناك تواصل عبر الباب أو هاتف الغرفة.  وابق مخفًیا حتى ُتطلق جهات إنفاذ القانون أو إدارة المبنى سراحك.

 خالل فترة مالزمة المدرسة، سیحدث انتهاك لتوصیة ترك مسافة ستة (6) أقدام بین األفراد. وفي سبیل حمایة سالمة األرواح، ستظل بروتوكوالت
 مالزمة المدرسة في الغالب كما كانت في الماضي.

  قّیم، مسبًقا، ما إذا كانت هناك غرفة یمكن فیها تحقیق التباعد االجتماعي دون أن یصبح األفراد في مرمى البصر●
 یجب ارتداء أغطیة الوجه طوال الوقت خالل الحدث●
 التخطیط لتوفیر المزید من أغطیة الوجه في حال عدم وجود غطاء للوجه مع أحد األشخاص●
 وّجه أي فرد لیس معه غطاء للوجه باستخدام قمیصه لتغطیة أنفه وفمه خالل الحدث●

  وسائل النقل
 

 ستعمل Middletown على تطبیق أنشطة المواصالت التي تتفق مع إرشادات النقل العام الصادرة عن الوالیة وإرشادات NYSED إلعادة فتح
 المدارس. یجب على الطالب وموظفي المدرسة ارتداء أغطیة للوجه مقبولة طوال الوقت على متن الحافالت المدرسیة (مثل الصعود على متن

  الحافلة، والنزول منها، والجلوس فیها)، ویجب علیهم الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي المناسبة إلى الحد الممكن عملًیا.

 وسُیطلب من الطالب القادرین ارتداء أغطیة للوجه والحفاظ على التباعد االجتماعي على متن الحافلة إلى الحد الممكن عملًیا، ومع ذلك، فإن الطالب
 الذین ستتعرض صحتهم الجسدیة أو الذهنیة لألذى، لن ُیطلب منهم ارتداء غطاء للوجه، ولكن یتعین علیهم الحفاظ على التباعد االجتماعي المناسب.
 ُیشجع أولیاء األمور واألوصیاء القانونیین على توصیل الطالب بالسیارة أو سیًرا على األقدام إلى المدرسة لتقلیل الكثافة العددیة على متن الحافالت.

 ستخضع جمیع الحافالت التي تستخدمها المنطقة التعلیمیة وشركات النقل الُمتعاقد معها لتعقیم كامل، على األقل، مرة في الیوم. سیجري مسح
.(PM) وبعد الظهیرة (AM) األسطح التي یتم لمسها بكثرة بعد رحالت نقل الطالب في الصباح  

 لن ُتزود الحافالت المدرسیة بمعقم للیدین بسبب مكوناتها القابلة لالشتعال والمسؤولیة المحتملة الواقعة على عاتق شركة النقل أو المنطقة التعلیمیة.
  وینبغي أال یحمل سائقو الحافالت المدرسیة، والمشرفون، والمرافقون زجاجات معقم للیدین معهم على متن الحافالت المدرسیة.

 ستقوم الحافالت المدرسیة المهیئة للكراسي المتحركة بتهیئة مكان الكرسي المتحرك لضمان تحقیق التباعد االجتماعي، حیثما كان ذلك ممكًنا.

 سواٌء أكانت خدمات منطقتنا التعلیمیة قائمة أم متوقفة، سُتقدم خدمات نقل التالمیذ إلى المدارس المفتوحة غیر الحكومیة، أو األبرشیة، أو الخاصة، أو
 العامة المستقلة أو الطالب الذین ألحقتهم برامج التعلیم الفردي (IEP) الخاصة بهم بمدارس خارج المنطقة التعلیمیة عندما تضع هذه المدارس جداول

  زمنیة لجلسات مباشرة بالحضور الشخصي.

 یحق لجمیع الطالب تلقي خدمات المواصالت من المنطقة التعلیمیة إلى الحد الذي یقتضیه القانون. وال تمتلك إدارة المواصالت القدرة على رفض
 نقل األطفال الذین یقیمون في دور الرعایة البدیلة، أو المشردین، أو الذین یرتادون مدارس خاصة أو عامة مستقلة، ولیس لدیها الحق في ذلك. ویحق

 ألولیاء األمور الذین فاتهم الموعد المحدد لطلب خدمات المواصالت خارج المنطقة التعلیمیة بسبب عذر مقبول تقدیم االستئناف 310 إلى مفوض
 التعلیم.
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 تنظیف مركبات النقل المدرسي وتعقیمها
 راجع دلیل اإلجراءات التشغیلیة الموحدة للتنظیف للحصول على معلومات تفصیلیة.

 سیتم تنظیف الحافالت ومركبات النقل األخرى وتعقیمها یومًیا (مع التركیز على المناطق التي یتم لمسها بكثرة) وفیما بین رحالت النقل إذا●
 كانت تنطلق في مسارات متعددة لنقل الطالب. في نهایة كل یوم، سیتم تنظیف كل حافلة مستخدمة في خدمات المواصالت وتعقیمها

  بالكامل.
 التنظیف الیومي●

oإزالة جمیع النفایات 
oكنس األرضیة ومسح التراب 
oتنظیف الجدران والنوافذ  

 األسطح التي یتم لمسها بكثرة●
oمقاعد الحافلة ومساند الظهر في المقاعد 
oأحزمة األمان  
oمقابض األبواب ومقابض الید 
oمكان جلوس السائق/الُمشّغل  

 سُتستخدم منتجات التنظیف والتعقیم المعتمدة من وكالة حمایة البیئة (Environmental Protection Agency, EPA) حسب●
  التعلیمات.

 ممنوع تناول األطعمة والمشروبات على متن الحافلة●
  سیتم تفتیش الحافالت للتأكد من االلتزام ببروتوكوالت التنظیف/التعقیم على متن الحافالت المملوكة للمنطقة التعلیمیة والمتعاقد معها●
 سیتم تسجیل جمیع عملیات التنظیف/التفتیش (بواسطة سجل قابل للتتبع)●

 
 المواصالت المدرسیة - حالة Covid -19 إیجابیة ُمبّلغ عنها على متن مركبة نقل مدرسي

 سیتم إخطار مشرف المواصالت في المنطقة التعلیمیة، وسُتخِطر المنطقة التعلیمیة بدورها إدارة المبنى، ومن ثّم، سُتطّبق خطة إلبالغ أولیاء أمور
 الطالب الذین كانوا على متن تلك الحافلة. وستخرج الحافلة من الخدمة لمدة 24 ساعة قبل إعادة استخدامها مجدًدا بعد اإلبالغ عن حالة كورونا

.CDC إیجابیة. سیجري تعقیم الحافلة وفًقا إلرشادات (COVID-19) 
 

 الطالب على متن مركبات  النقل المدرسي
 مثلما ورد في قسم الصحة والسالمة في هذا الدلیل اإلرشادي، سیتعین على جمیع أولیاء األمور/األوصیاء التأكد من أن طفلهم/أطفالهم ال●

 تظهر علیهم أي من عالمات وأعراض فیروس كورونا المستجد (COVID-19) وال یعانوا من حمى حیث تصل درجة حرارتهم إلى 100
  درجة فهرنهایت أو أكثر قبل ركوب وسیلة المواصالت التي ستقلهم إلى المدرسة؛

 یجب أن یرتدي الطالب غطاء للوجه على متن الحافلة المدرسیة إذا كانوا قادرین بدنًیا. في حین أن الطالب غیر القادرین على تحمل غطاء●
 الوجه ألسباب طبیة، بما في ذلك الطالب الذین سیتسبب مثل هذا الغطاء للوجه في أضرار على صحتهم البدنیة أو الذهنیة، ال ینطبق علیهم

  شرط استخدام غطاء الوجه.
  ال یمكن منع الطالب الذین لیس بحوزتهم غطاء للوجه من ركوب المواصالت المدرسیة.●
  یجب أن توفر المنطقة التعلیمیة غطاء للوجه للطالب الذین لیس بحوزتهم واحد.●
 الطالب ذوي اإلعاقة التي تمنعهم من ارتداء غطاء الوجه لن یتم إجبارهم على ذلك أو منعهم من ركوب المواصالت المدرسیة.●
 ُینظر في إمكانیة تعیین المزید من الموظفین على متن الحافالت، حیثما كان ذلك ممكًنا، لدعم االستخدام الصحیح لمعدات الحمایة الشخصیة●

  أثناء وجود الطالب على متن الحافلة.
 

  تدریب موظفي المواصالت المدرسیة (موظفي المكاتب، والسائقین، والمیكانیكیین، والمساعدین)
 اإلبالغ عن المخاطر/حق المعرفة (سنوي)●
●(PPE) معدات الحمایة الشخصیة 
●(BBP) مراقبة التعرض للمخاطر/مسببات األمراض المنقولة عن طریق الدم 
●(COVID-19) التوعیة بشأن فیروس كورونا المستجد 

o(الحافالت، ومراكز المواصالت) البروتوكوالت الجدیدة المتعلقة بالتنظیف 
oغسل الیدین 
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o(الحجم، واالستخدام، والبلى والعنایة) تغطیة الوجه 
oالصحة وممارسات النظافة الشخصیة 
o(نشاط مرهق) ظروف العمل الخاصة مع أغطیة الوجه 

 
 معدات الحمایة الشخصیة (PPE) الالزمة لموظفي المواصالت المدرسیة

 قفازات ُتستخدم مرة واحدة●
 غطاء/قناع للوجه●
 درع للوجه (إذا أمكن)●

 
 التواصل بشأن المواصالت المدرسیة

 أكد على أولیاء األمور/األوصیاء/مقدمي الرعایة والطالب قبل إعادة دخول المدارس للحصول على التعلیم بالحضور الشخصي أن●
  المنطقة التعلیمیة قامت بتعقیم جمیع الحافالت ومركبات نقل الطالب بالكامل.

 تواصل مع أولیاء األمور/األوصیاء/مقدمي الرعایة والطالب، وأبلغهم بأن جمیع مركبات المواصالت المدرسیة مضمنة في خطط●
 المنطقة التعلیمیة بشأن فیروس كورونا المستجد (COVID-19) والدور الذي یلعبه الطالب واألسر في ضمان تحقیق السالمة وتقلیل

 انتشار العدوى أثناء استخدام خدمات المواصالت التابعة للمنطقة التعلیمیة.
 انصح أولیاء األمور بعدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو الركوب على متن الحافلة إذا كانوا مرضى أو درجة حرارة أجسامهم مرتفعة.●

  وُتعّرف درجة الحرارة المرتفعة بأنها درجة حرارة الجسم التي تزید عن 100.0° فهرنهایت.
 أبلغ عن التغییرات المحتملة في خط السیر بناًء على السیناریوهات المتبعة في كل مرحلة من المراحل●

 
  خطوط سیر المواصالت المدرسیة

  قلل تناوب السائقین والمساعدین البدالء حیثما كان ذلك ممكًنا●
  قلل تنقل الطالب بین خطوط سیر الحافلة حیثما كان ذلك ممكًنا●

oتوقف عن السماح للطالب بركوب حافالت مختلفة في أیام مختلفة من األسبوع ما لم یقدم ولي األمر أو الوصي طلبات معقولة 
 (رعایة الطفل و/أو ترتیبات الحضانة)

oبحیث یكون ركاب الحافلة هم نفس ،(PM) هي ذاتها بعد الظهیرة (AM) إذا أمكن، اجعل خطوط سیر الحافلة في الصباح 
  المجموعة كل یوم

 
  ركوب/تنزیل الطالب واستالمهم/إنزالهم

 یجب أن یتم ركوب الطالب في الحافلة بترتیب متسلسل وفًقا لخط السیر. یجلس أول طالب صعد على متن الحافلة في الخلف، عند الذهاب●
  إلى المدرسة، ویجلس آخر طالب سیترجل من الحافلة في الخلف عند العودة إلى المنزل من المدرسة

 قد تكون أوقات الوصول و/أو االنصراف متعاقبة استناًدا إلى احتیاجات المبنى●
 سُتجرى تعدیالت حسب الحاجة بواسطة المباني:●

oللتنزیل ودخول المدرسة، والركوب ومغادرة المدرسة  
oتوقیت خط السیر الذي سیتأثر بعملیات الركوب/التنزیل المتأخرة 
oسیتم اإلشراف على أنشطة الوصول والمغادرة للتأكد من الحفاظ على التباعد االجتماعي 

  سُتضاف خطوط سیر للحافالت أو ُتعّدل لتقلیل أعداد الطالب على متن الحافالت، حیثما كان ذلك ممكًنا●
 

BOCES النقل إلى 
  سنحرص على توفیر وسائل المواصالت لطالبنا في سبیل استمراریة التعلیم●
 سنحتفظ بسجل للركاب في رحلة الحافلة في كال االتجاهین من مبنى BOCES. عند الطلب، قد تحتاج المدارس إلى تقدیم سجل الركاب،●

 باإلضافة إلى سجالت التنظیف، وذلك إذا استدعت الحاجة تقدیم BOCES المساعدة في تتبع المخالطین نتیجة التعرض لحالة إیجابیة إما
 في مباني BOCES وإما خالل استقالل وسائل المواصالت
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  المیزانیة والشؤون المالیة
 في محاولة لدعم الطالب، والموظفین، واألسر بشكل كامل ولتحّمل المسؤولیة المالیة، فإننا نقوم بتحلیل الموارد المالیة، وتخصیصها، وإدارتها بما

 یتماشى مع إرشادات إعادة فتح المدارس واحتیاجات المنطقة التعلیمیة. وتعمل لجنة المیزانیة لدینا عن كثب مع اللجان األخرى ومجموعات أصحاب
 المصلحة لضمان توفر الموارد المادیة والبشریة لدیهم للعودة إلى بیئة تعلیمیة صارمة وآمنة.

  التكنولوجیا واالتصال باإلنترنت
 یعد الوصول إلى التكنولوجیا أمًرا ضرورًیا للنجاح في بدء تطبیق هذه الخطة. ونحن ملتزمون بالتخطیط المستمر لتكنولوجیات المنطقة التعلیمیة
 والتنفیذ لضمان الوصول العادل لكل من الموظفین والطالب. وقد وضع الفریق خطًطا تراعي إمكانیة وصول الطالب في المنزل لخدمة إنترنت

  وأجهزة كمبیوتر موثوقة.
  

 قامت Middletown مؤخًرا بجمع البیانات وطلبت من المعلمین واألسر تحدید مستوى وصولهم إلى األجهزة وشبكة االتصال عریضة1.
 النطاق فائقة السرعة من مقر إقامتهم. وقد أشار المشاركون في االستبیان إلى أن 98% لدیهم إمكانیة وصول إلى شبكة اتصال عریضة

  النطاق فائقة السرعة.  وتوّفر المنطقة التعلیمیة أجهزة لجمیع المعلمین والطالب.
 

 ستواصل المنطقة التعلیمیة تقییم االحتیاجات المستمرة لألسر للحصول على التكنولوجیا واالتصال باإلنترنت (استبیان، ومقابالت، وأنشطة2.
 التوعیة المدرسیة، وغیر ذلك). وفي حال لم تكن هذه التكنولوجیا متاحة لدى الطالب و/أو المعلمین، ستتخذ المنطقة التعلیمیة الخطوات

 الالزمة لتلبیة احتیاجاتهم حیثما كان ذلك ممكًنا.
 

  قم بوضع قائمة تشمل المعدات واألصول األخرى و/أو احتفظ بها.3.
.a.حّدد الطالب، واألسر، والموظفین الذین بحوزتهم أصول مملوكة للمنطقة التعلیمیة 

 
 قم بشراء، وإدارة، و/أو حفظ األجهزة، والبرامج، والتراخیص، وأنظمة إدارة التعلم، وغیرها لدعم وتطویر التعلیم االفتراضي ومشاركة4.

  الطالب.
 

 حّدد احتیاجات التعلیم المهنیة للمعلمین واستمر في دعم تطویر مهاراتهم وطرق التدریس في بیئة التعلیم عن ُبعد.5.
 

 نّسق لوضع نظام "مكتب دعم" ألولیاء األمور/الطالب/المعلمین لإلبالغ عن المشكالت التقنیة التي قد یواجهونها خالل التعلم عن ُبعد.6.
 وأبلغ أصحاب المصلحة هؤالء بالبروتوكوالت المطبقة حتى یكونوا على درایة مسبقة بكیفیة الحصول على المساعدة في مثل هذه الحاالت

 وما یمكنهم توقعه بشأن مكالمة إعادة الخدمة/الموعد االفتراضي. .
 

 ستوفر Middletown لجمیع الطالب إمكانیة الوصول إلى المواد التعلیمیة والموارد بتنسیقات متعددة، حیثما أمكن ذلك. عالوة على ذلك، ستدعم
 المنطقة التعلیمیة المعلمین من خالل التطویر المهني والتدریب على األسالیب التربویة التي تتیح للطالب المشاركة بطرق عدیدة، حتى یمكنهم إظهار

 إتقانهم لمعاییر التعلم في نماذج التعلیم عن ُبعد أو النماذج الهجینة عن طریق استخدام كل من األسالیب المتزامنة (مثل Google Meet) وغیر
 المتزامنة (Google Classroom). في حال عدم توفر فرص كافیة للطالب للوصول إلى األجهزة و/أو اإلنترنت عالي السرعة، عندئذ ستزود
 المنطقة التعلیمیة الطالب بطرق بدیلة للوصول إلى المواد والتعلیم، أي استالم المواد في المدرسة، وتسلیم المواد إلى منازل الطالب، وغیر ذلك.

 ستحدد المنطقة التعلیمیة أیًضا مواعید إلتاحة الفرص للتواصل مع األسر من أجل توعیتهم حول كیفیة استخدام التكنولوجیات واالتصال بالدعم
  التعلیمي.
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  التوظیف والموارد البشریة
 

 نظام تقییم المعلم ومدیر المدرسة
 سیستمر تقییم جمیع المعلمین ومدیري المدارس وفًقا لخطة مراجعة األداء المهني السنویة (APPR) المعتمدة للمنطقة التعلیمیة. وستأخذ

 Middletown بعین االعتبار ما إذا كانت خطة APPR المعتمدة حالًیا قد تحتاج إلى مراجعتها لتتسق مع خططنا إلعادة فتح المدارس في إطار
 نموذج التعلیم بالحضور الشخصي، أو عن ُبعد، أو الهجین. وسیستمر بعض قادة المدارس في حضور تدریب "خبیر التقییم الرئیسي" المطلوب

  سنوًیا.

 الشهادات، والتدریس العرضي، والتدریس البدیل
 سیحمل جمیع المعلمین شهادات صحیحة ومناسبة لالضطالع بمهام التدریس، إال إذا كان مسموًحا بخالف ذلك بموجب لوائح المفوض (مثل

  التدریس العرضي) أو قانون التعلیم.

 المعلمون المتدربون
 یمكن للمعلمین المتدربین من برامج الكلیة أو الجامعة المسجلة لدى NYSED العمل تحت إشراف معلمین حاصلین على شهادات نهائیة في

 Middletown. إذا وافق المدیر العام للمدارس على إلحاق أحد المعلمین المتدربین بفصل دراسي داخل Middletown، فسوف یتبع جمیع
 إجراءات التباعد االجتماعي، وارتداء غطاء للوجه، واإلبالغ عن الحالة الصحیة وغیرها من إجراءات فیروس كورونا المستجد (COVID-19) التي
 یتبعها المعلمون.  وسیعمل المعلمون المتدربون تحت إشراف معلمینا المعتمدین العاملین بدوام كامل فقط.  ولن ُیسمح في أي وقت باالستعانة بالمعلم

 المتدرب لیكون المعلم الرئیسي المسؤول عن الفصل الدراسي.
 

 الفئات المعرضة للخطر
 سیجري التعامل مع مواطن الضعف المجهولة لدى أعضاء هیئة التدریس والموظفین على أساس كل حالة على حدة مع دعم إدارة الموارد البشریة

 لدینا.  وسُتقدم ترتیبات خاصة، عندما یكون ذلك مالئًما، متى وأین طرأت الحاجة لذلك.  وسیتم تدریب أعضاء هیئة التدریس والموظفین على مواطن
 الضعف الموضحة في اإلرشادات المقدمة من إدارة التعلیم في الوالیة، كما ُیطلب منهم إبالغ المشرف علیهم بأي أسئلة ومخاوف لدیهم.

 
 تقّر Middletown بأن المجموعات التالیة  معرضة لخطر متزاید لإلصابة بمضاعفات فیروس كورونا المستجد (COVID-19)، وقد تحتاج إلى

  إجراءات إضافیة أو بدیلة للتباعد االجتماعي.
 

  یجب أن یتشاور األشخاص الذین یندرجون تحت هذه المجموعات مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بهم بشأن سبل الوقایة:
  األفراد الذي یبلغون 65 عاًما أو أكبر●
  النساء الحوامل●
 األفراد الذین یعانون من ظروف صحیة كامنة، منها على سبیل المثال ال الحصر:●

oأمراض رئویة مزمنة أو حاالت ربو متوسطة إلى شدیدة  
oأمراض قلب خطیرة 
oنقص المناعة 
o(یبلغ 30 أو أعلى [BMI] مؤشر كتلة الجسم) سمنة شدیدة 
oالسكري 
oأمراض كلى مزمنة ویخضع لغسیل الكلى 
oأمراض الكبد 
oفقر الدم المنجلي 
oاألطفال الذین یعانون من مشكالت معقدة طبًیا، والذین لدیهم أمراض عصبیة، أو وراثیة، أو متعلقة بالتمثیل الغذائي، أو الذین 

 یعانون من أمراض القلب الخلفیة أكثر عرضة لإلصابة بمرض شدید من فیروس كورونا المستجد (COVID-19) عن غیرهم
  من األطفال
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 اإلجراءات التي تدعم إجراءات العودة إلى المدارس

 المدارس المنطقة التعلیمیة

 توفیر جمیع معدات الوقایة الشخصیة وأغطیة الوجه القماشیة●
 الضروریة للطالب، والموظفین، والزوار

 وضع إجراء تتبع المخالطین واإلعالن عنه●
 وضع بروتوكوالت للفحوصات الصحیة عن ُبعد (مثل تطبیق●

 إلكتروني) وفحوصات الحرارة في الموقع
 التأكد من االلتزام بممارسات التباعد االجتماعي●
 التواصل مع مجتمعنا وتوعیته بشأن البقاء آمًنا وفي صحة جیدة●
 التأكد من تحدیث بیانات التواصل مع الطالب●
 تحدید وقت یجتمع فیه المدیر الجدید للمباني وحیز المقر التابع لها●

 وفریقه مع مدیري المباني وفرق عملهم لتقدیم مالحظات على
 تطویر خطط الصرف الصحي المحدثة

 المضي في تحدید الخدمات اللوجستیة التفصیلیة، مثل أوقات دق●
 جرس الدخول والخروج في المباني، ومواقع البرامج، وخطوط

 سیر الحافالت/طاقتها االستیعابیة
 االنتهاء من تحدید وقت توصیل الوجبات في سیناریو التعلیم عن●

 ُبعد
 إكمال تحلیل التكالیف لتحدید الجوانب التي یمكننا التوفیر منها●

 واإلنفاق في جوانب أخرى
 مراجعة الرواتب، والمخصصات، والتكالیف البدیلة، والتطویر●

 المهني، وتكالیف التأمین، والتقاعد، والتكنولوجیا، وتكالیف
  المواصالت اإلضافیة، والمناطق المعرضة للخطر

 اإلعالن عن اإلجراءات الجدیدة (مثل طلب اإلجازة، وإرشادات●
 الشراء)

 مواصلة إجراءات التعیین والتوظیف غیر الورقیة●
 إرسال عطاءات إضافیة للخدمات/المنتجات (مثل أردیة●

 المستشفى، ومعدات الحمایة الشخصیة)
 اتباع اإلرشادات الفیدرالیة والمتعلقة بالوالیة بشأن تحذیرات●

 اإلجازات والسفر خالل جائحة فیروس كورونا المستجد
(COVID-19) 

 البحث عن برنامج أقوى لمساعدة الموظفین●
 تدریب الموظفین والبدالء على التعلیم عن ُبعد وإمكانیة الفتح●

 واإلغالق
  تقدیم الدعم لألجهزة، واإلنترنت، والتكنولوجیا●
 تقدیم المواد المطبوعة األخرى الالزمة للتعلیم عن ُبعد إلى●

 الموظفین واألسر

 تخصیص غرفة عزل مع حمام منفصل للطالب والموظفین الذین تظهر علیهم األعراض.●
 وُیفّضل أن تكون غرفة العزل بعیدة عن مكتب الصحة، وأن یكون لها طاقم إشراف

 مخصص، وتهویة جیدة (مرشح HEPA)، وأن تكون قریبة من باب الخروج
 تحدید الموظفین المسؤولین عن تتبع المخالطین، ومراجعة الفحوصات الصحیة الیومیة●

 وتعزیز استخدام غطاء الوجه
 تعزیز إجراءات التباعد االجتماعي لتتضمن عدم استخدام غرف تبدیل المالبس،●

 واالنصراف المتعاقب من الفصول، وغیر ذلك. تحدید اتجاهات السیر في األروقة وترتیب
 األمن الالزم بالقرب من الحمامات

 تحدید منطقة استالم مخصصة لتلقي الشحنات في كل مبنى●
 تحدید نقاط دخول متعددة لدخول الطالب والموظفین إلفساح المجال إلجراء فحوصات●

 الحرارة
 توعیة جمیع الطالب، وأعضاء هیئة التدریس، والموظفین حول أسالیب نظافة الیدین●

 والجهاز التنفسي الصحیحة، باإلضافة إلى كیفیة استخدام أغطیة الوجه بشكل صحیح
 وضع إجراءات إلزامیة لتعقیم المبنى والحفاظ على الصحة العامة مناسبة لجمیع●

CDC السیناریوهات، وفًقا لمتطلبات 
 وضع ممارسات للتباعد االجتماعي واإلشغال اآلمن للمبانى (داخل الفصول الدراسیة●

 وخارجها) مع تحدید معاییر خاصة لكل مبنى
 وضع خطة إلجراء تعدیالت على المرافق الحالیة في كل مبنى، بما في ذلك مناطق العزل،●

 والكافتیریا، والفتات االتجاهات، واالستخدام البدیل لمساحات المبنى الكبیرة
 وضع إجراءات للتنظیف من أجل إعادة فتح المدارس في سبتمبر، باإلضافة إلى إمكانیة●

 حدوث أي أمر آخر خالل العام الدراسي
 تحدید مساحات في كل مبنى لتخزین المواد المستخدمة في التعقیم على المأل، إلى جانب●

  إتاحة معدات الحمایة الشخصیة
 وضع إجراءات لمراقبة جودة الهواء ودرجة الحرارة بانتظام●
 تخطیط جدول زمني محتمل إلجراء فحوصات منتظمة للمبنى في حالة إغالق المدرسة●

(COVID-19) بسبب مرض متعلق بفیروس كورونا المستجد 
 دعم سیاسات التباعد االجتماعي على متن الحافلة وإلركاب الطالب وتنزیلهم.●
  مراجعة مواعید الحافالت وأوقات بدء/انتهاء الیوم الدراسي.●
 التعاون مع المنطقة التعلیمیة لمشاركة السیاسات المتعلقة باإلجازات المرضیة، وقانون●

 اإلجازات األسریة والطبیة (Family and Medical Leave Act, FMLA)، والغیاب
  المرتبط بفیروس كورونا المستجد (COVID-19)، وااللتزام بها

 وضع الفتات متعلقة بممارسات النظافة الشخصیة الصحیحة، والتباعد االجتماعي، وتغطیة●
 الوجه، وغیر ذلك

  دعم معنویات الموظفین وصحتهم النفسیة●
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 سبل دعم المجتمع المدرسي

  التغذیة
 ستكون مسألة إشراك أصحاب المصلحة بالغة األهمیة في عملیة ضمان استمراریة مبدأ المساواة وحصول الطالب على الطعام، وتحول إجراءات
 تنفیذ برامج التغذیة المدرسیة بنجاح من نماذج التغذیة الطارئة الحالیة في ظل الجائحة إلى نموذج خاص بالمدارس التي سُیعاد فتحها. ستتبع جمیع

 المدارس سیاسات هیئة التغذیة المدرسیة (SFA) عند التواصل بشأن خدمات الوجبات المدرسیة، واألهلیة، والخیارات، والتغییرات التي تطرأ على
 إجراءات التنفیذ. وستتوفر جمیع الوجبات المقدمة خالل حالة الطوارئ الصحیة العامة مجاًنا لجمیع األطفال من سن 18 عاًما وأقل. وستتوفر جمیع

 المراسالت عبر مجموعة متنوعة من أسالیب التواصل، بما في ذلك الموقع اإللكتروني، ووسائل التواصل االجتماعي، ورسائل البرید اإللكتروني،
  والمكالمات اآللیة، والرسائل اإلخباریة، والبرید العادي، كما سُتترجم إلى اللغات التي تتحدث بها األسر.

 
 لقد حددنا مشرفة خدمات الطعام لدینا، Debora Donleavy، بصفتها جهة االتصال المعنیة بتلقي المراسالت من األسر والرد علیها، وإرسال

 المراسالت إلى موظفي المدرسة. وسیتم تذكیر األسر في مراسالت خدمات الطعام التي ُترسل إلیهم في الصیف وعلى نحو دوري على مدى العام
 الدراسي بأحقیتهم في تقدیم طلب جدید للحصول على وجبات مجانیة ومخفضة السعر في أي وقت خالل العام الدراسي.  وتتوفر طلبات التقدیم في

 كل مبنى مدرسي، وعلى موقعنا اإللكتروني، وعبر البرید اإللكتروني أو البرید العادي حسب الحاجة.  ویتوفر الدعم عبر الهاتف والدعم بالحضور
 الشخصي إلكمال طلب التقدیم.

 
 ستظل الوجبات المدرسیة متاحة لجمیع الطالب، بما في ذلك أولئك الذین یحضرون إلى المدرسة شخصًیا ومن یتعلمون عن ُبعد.

 

 وجبات الطعام في المدرسة
 بالنسبة إلى الطالب الذین سیذهبون إلى المدرسة، سُتقدم لهم وجبات الطعام مع الحفاظ على التباعد االجتماعي المناسب بین الطالب. وال یحتاج

  الطالب إلى ارتداء أغطیة للوجه عند الجلوس وتناول الطعام طالما أنهم یحافظون على التباعد االجتماعي كما یجب.
 
 ستحرص المنطقة التعلیمیة على ضمان التباعد االجتماعي بین األفراد خالل تناول الطعام في كافتیریا المدرسة. وإذا تعذر ذلك، فیمكن تقدیم وجبات
 الطعام في أماكن بدیلة (مثل الفصول الدراسیة) أو في فترات متعاقبة لضمان تحقیق التباعد االجتماعي وإجراء ممارسات التنظیف والتعقیم السلیمة

 فیما بین الطالب.
 

 تحظر مشاركة الطعام والمشروبات (مثل الوجبات على طریقة المائدة المفتوحة، والوجبات الخفیفة)، إال إذا كان األفراد من نفس األسرة. وسیتم
 تخصیص مساحة كافیة للطالب، وأعضاء هیئة التدریس، والموظفین لاللتزام بالتباعد االجتماعي أثناء تناول وجبات الطعام.

 
 

  توفر وجبات الطعام خالل العام الدراسي
  ستظل وجبات الطعام متاحة للطالب في سن المدرسة المسجلین في المنطقة التعلیمیة.●
  سُیتاح جدول استالم الوجبات وتوصیلها على الموقع اإللكتروني للمنطقة التعلیمیة، إلى جانب وسائل التواصل االجتماعي.●
 ستكون مواقع المدارس المجتمعیة متاحة الستالم الوجبات من جانب الطریق.●
 ستخضع خطوط سیر الحافالت للمراجعة الدوریة من أجل تحدید مسارات التوصیل األكثر شموًال قدر اإلمكان.●
  سیتم تطویر مسارات محددة مسبًقا لتشمل ترتیبات خاصة من أجل الطرق الخطرة التي یكون السیر و/أو االستالم فیها غیر ممكن عملًیا.●
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 ستعمل المنطقة التعلیمیة على إشراك المجتمع وتلتمس اآلراء من خالل استبیان، الغذاء والتغذیة، الذي وضعته لتحدید احتیاجات توزیع الوجبات.
 وستدعم اآلراء التي تم جمعها من خالل هذا االستبیان فریق المنطقة التعلیمیة للعمل بالتنسیق مع المدیر العام إلنهاء وضع الجدول الزمني لخدمات

  الوجبات من أجل السیناریوهات المحتملة الثالثة، التعلیم بالحضور الشخصي، والهجین، وعن ُبعد.
 

 سیستوفي فریق خدمات الغذاء والتغذیة (FNS) تأكیدات NYS اإللزامیة األخرى على النحو التالي:
 كتابة اإلجراءات للتأكد من وصول الوجبات المدرسیة لجمیع الطالب المسجلین في المنطقة التعلیمیة، كل من التسجیل االفتراضي●

 والمباشر وجًها لوجه. وسنضع في اعتبارنا العقبات التي برزت في الممارسات الماضیة، إلى جانب تلك المضمنة في الردود على
  االستبیان.

●. .DOH تحدیث اإلجراءات الموحدة للصحة والسالمة لتضمین بنود من دلیل 
 تحدیث اإلجراءات الموحدة المتعلقة بالطالب الذین یعانون من الحساسیة للتأكد من االمتثال.●
 إزالة جمیع الطاوالت الجماعیة من قاعات الطعام.●
  التعاون مع مدیر المبنى إلزالة جمیع الطاوالت الجماعیة في الفصول الدراسیة التي تشارك قائمة طعام PreFuel في الفصل الدراسي.●
 تحدیث الفتات اإلجراءات الموحدة لتضمین رسائل تدعو إلى الحفاظ على نظافة الیدین و"عدم مشاركة" الطعام.●
  التعاون مع الفرق المسؤولة عن المبنى وحیز المقر التابع له لتحدید المسؤولین عن الكافتیریا وأماكن تقدیم خدمات الغداء وأدوراهم.●
 مواصلة استخدام المعقم الذي یحتوي على األمونیا.●
  إجراء جلسات تدریب لجمیع أعضاء الفریق حول:●

 التغذیة غیر الجماعیة○
 مرونة وقت خدمة الوجبات○
 تتطلب الوجبات السائبة استثناءات من التغذیة غیر الجماعیة ووقت خدمة الوجبات○
 استالم ولي األمر/الوصي للوجبة○
 مرونة أنماط الوجبات○
 مرونة "العرض مقابل الخدمة" لطالب السنة النهائیة في المدارس الثانویة○

 االستفادة من وسائط اإلعالم، ولوحات اإلعالنات اإللكترونیة، والمواقع اإللكترونیة، والمؤسسات المجتمعیة، بما في ذلك على سبیل المثال●
 ال الحصر: برنامج الغذاء الصحي في نیویورك (Eat Smart NY)، ومؤسسة Hunger Solutions، وإدارة میدلتاون للمتنزهات

 واألنشطة الترفیهیة لدعم الرسائل.
  تقدیم الرسائل لألسر بلغتها المفّضلة.●
 التعاون على مستوى المبنى/المنشأة لتقییم خدمة الوجبات ووضع معاییر لها. وبالتنسیق مع مسؤولي المبنى، سیتم تقدیم خدمة الوجبات●

 على الوجه األمثل الذي یناسب المنشأة.
 

:NYSED یرجى مالحظة الرد التالي من 
 خالل العام الدراسي، سُتقدم الوجبات وفًقا لإلجراءات العادیة المتبعة. واعتباًرا من اآلن، ستتم المطالبة بالوجبات بناًء على األهلیة (مجانیة،●

 أو مخفضة السعر، أو مدفوعة). وسُتقدم الوجبات للطالب المسجلین فقط، ویمكن تقدیمها للطالب الذین یتعلمون عن ُبعد. ولن ُیسمح بتقدیم
  وجبات في عطلة نهایة األسبوع.
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  التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة
 تقدم خطة إعادة فتح مدرسة Middletown إطار عمل لضمان استمرار حصول جمیع الطالب ذوي اإلعاقات على التعلیم العام المجاني المناسب

 (FAPE) الذي یؤكد على ضرورة توفیر التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة المصممة لتلبیة احتیاجاتهم الفریدة وتأهیلهم لمزید من التعلیم،
 والتوظیف، والحیاة المستقلة في البیئة األقل تقییًدا (LRE). ومع مراعاة صحة، وسالمة، ورفاهیة الطالب، واألسر، والموظفین، ُصممت مراحل
 الخطة بما یلبي متطلبات FAPE في جمیع األوقات.   وُتؤهل خطتنا فریق عملنا لتقدیم البرامج والخدمات للطالب طوال كل مرحلة، فضًال عن

  تمكین فریقنا من دعم الطالب خالل انتقالنا عبر المراحل المتعددة.
 

 المرحلة 1
 الطالب من خارج المنطقة●

(OOD) التعلیمیة 
 طالب المعالجة النهاریة●
 3+12:1 طالًبا (الروضة إلى●

 الصف 12)
 1+6:1 طالبا (الروضة إلى●

  الصف 5، الملحق)
 1+8:1 (طالبا الصف 6 إلى●

(8  

 المرحلة 2
 2+12:1 طالًبا (الروضة●

 إلى الصف 8)
  1+12:1 طالًبا (الروضة●

 إلى الصف 12)
 

 المرحلة 3
 1+15:1 (الروضة إلى●

  الصف 2) طالًبا
 15:1 (الصف 3 إلى 12)●

 طالًبا

 المرحلة 4
 من المقرر أن یعود طالب●

 التدریس المشترك المتكامل
 (ICT) إلى المدارس مع

 أقرانهم من طالب التعلیم
 العام

 

 
 تشمل خطتنا سبل الدعم التالیة للمعلمین والطالب:

  تتضمن سبل الدعم للطالب خالل التعلیم المتزامن وغیر المتزامن●
 عودة ذات أولویة للخدمات المباشرة بالحضور الشخصي للطالب ذوي االحتیاجات العالیة وطالب ما قبل المدرسة ذوي اإلعاقات كلما أمكن،●

 والنظر في إمكانیة تطبیق خطط الطوارئ التي وضعتها لجنة التعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة لمرحلة ما قبل المدرسة (CPSE)/لجنة التعلیم
 الخاص (CSE) لتلبیة احتیاجات التعلیم عن ُبعد في حال تقطع أو تمدید فترات إغالق المدارس.

 تقدیم الدعم في شكل التطویر المهني وخدمات الدعم التقني بحیث یمكن لمساعدي التدریس التنقل بسرعة بین نماذج التعلیم عن ُبعد، والهجین،●
  والمباشر بالحضور الشخصي.

 تقدیم الدعم في شكل التطویر المهني وخدمات الدعم التقني للمساعدین الفردیین الذین یستعدون للعودة إلى الخدمات المباشرة بالحضور●
  الشخصي.

 العالج المقرر عن ُبعد، والعالج البدني (PT)، والعالج المهني (OT)، والخدمات االستشاریة، والتخاطب، والنظر.  وسُیستخدم العالج عن ُبعد●
  فقط في بیئة التعلیم الهجین أو عن ُبعد بالكامل.

 من المتوقع أن تنفذ جمیع حرم المدارس إجراءات المنطقة التعلیمیة الحالیة لرصد التقدم المحرز في جمع البیانات المتعلقة باألهداف لكل طالب●
 فردي وهدف.

 من المتوقع أن تنفذ جمیع حرم المدارس نظام المنطقة التعلیمیة الحالي للتأكد من تطبیق جمیع برامج التعلیم الفردي (IEPs)، وتتم مراقبة أهداف●
  IEP وإبالغ أولیاء األمور/األوصیاء بالتقدم المحرز.

  التطویر/التدریب المهني على مستوى المنطقة التعلیمیة للموظفین ومشاركة الموارد لضمان الدقة في تنفیذ أفضل الممارسات.●
  استخدام نظام لرصد التقدم المحرز في المشاركة عن ُبعد ومعدالت النجاح لمعرفة مستویات الدعم الفردي المطلوب.●
  تیسیر المدیر و/أو القائد التعلیمي (القادة التعلیمیین) لفحوصات رصد التقدم الذي یحققه معلم التعلیم الفردي أو التعلیم في مجموعة صغیرة.●
 تنفیذ ما ورد في وثائق اإلرشادات، وقوائم المراجعة، وتقدیم تدریب افتراضي للموظفین، والطالب، واألسر الطالعهم على الترتیبات الخاصة●

  والتعدیالت التي ُأجریت على البرامج (قراءة االختبارات، وغیر ذلك).
  خدمات الترجمة للتواصل مع األسر ودعم الطالب حسب الحاجة●
  الوقت المقرر الجتماع لجنة CSE واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الخدمات التعویضیة الزمة.●
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  متعلمو اللغة اإلنجلیزیة/المتعلمون متعددو اللغات
 یضمن توفیر التعلیم العادل لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة/المتعلمین متعددي اللغات (ELLs/MLLs) العدید من قوانین وسیاسات الحقوق المدنیة،

 باإلضافة إلى قانون حق كل طالب في النجاح (ESSA). ویلزم على األنظمة المدرسیة في والیة نیویورك تقدیم المساعدة التعلیمیة والخدمات لتمكین
  الطالب ELL/MLL من إتقان اللغة اإلنجلیزیة، واكتساب مستویات عالیة من اللغة األكادیمیة، وإحراز مستویات عالیة في المواد األكادیمیة.

 
 باستخدام اختبار والیة نیویورك لتحدید مستوى دارسي اللغة اإلنجلیزیة (NYSITELL)،  یتم إجراء االختبار وتحدید المستوى بالحضور الشخصي
 بشكل فعال بواسطة فریق من المعلمین المعتمدین في تدریس اللغة اإلنجلیزیة كلغة جدیدة (ENL)، وسیستمر على هذا النحو طوال صیف 2020

 وما بعده. وستواصل المنطقة التعلیمیة العمل بالتعاون مع إدارة التسجیل لدینا لتختبر طالب ELL/MLL الجدد باستخدام اختبار NYSITELL أثناء
 تسجیلهم. ویتم تحدید مواعید االختبار في إطار التقید بجمیع مقاییس CDC وDOH لضمان صحة وسالمة الموظفین، واألسر، والطالب. ویتحقق

 ذلك خالل مدة أیام الدراسة المطلوبة، كما هو منصوص علیها في اإلرشادات، وذلك بعد االنتهاء من االلتحاق األولي. وتشمل إجراءاتنا جمیع أجزاء
 عملیة تحدید المستوى ضمن إرشادات اختیار ELL/MLL، وتحدید المستوى، واإللحاق.

 
 ما زلنا نستخدم اختبار NYSITELL لتحدید الطالب الذین یستوفون المعاییر لتصنیفهم تحت حالة ELL/MLL عند التسجیل داخل منطقتنا التعلیمیة

 واختبار والیة نیویورك لتقییم اإلنجاز في تعلم اإلنجلیزیة كلغة ثانیة (NYSESLAT) في ربیع 2019 لتحدید احتیاجات خدمات اللغة.  وسیتلقى جمیع
(CR Part 154) الخدمات على النحو المنصوص علیه في الجزء 154 من لوائح المفوض القانونیة ELL/MLL الطالب الذین ُیعّرفون على أنهم 

 المتعلقة بوحدات الدراسة. وُتدرس اللغة للطالب من صفوف الروضة إلى الصف 12 ضمن برامج ثنائیة اللغة وENL كما حددت NYSED ومكتب
 التعلیم ثنائي اللغة واللغات العالمیة (OBEWL) وبما یتفق مع المبادرة األساسیة المشتركة ثنائیة اللغة. ویضمن ذلك جودة التعلیم، والدعم، والخدمات

 وفًقا لمستوى إتقان اللغة لكل طالب ELL/MLL. وإننا نؤمن بأن كل معلم هو معلم ELLs/MLLs، ویقدم تطویًرا مهنًیا بشأن مخطط نجاح
 ELL/MLL وإطار العمل المستدام والمالئم ثقافًیا. ونستخدم أدوات رصد التقدم المحرز لتعزیز وقیاس اإلنجاز األكادیمي الذي یحققه طالب

 ELL/MLL وإنجازاته نحو الحصول على میدالیة إجادة اللغة قراءة وكتابة لوالیة نیویورك (NYSSB) عند التخرج.
 
 

 سبل دعم متعلمي اللغة اإلنجلیزیة/المتعلمین متعددي اللغات
  في سبیل دعم طالبنا ELL/MLL، سنواصل القیام بما یلي:

  تقدیم الخدمات للمجموعات الصغیرة والخدمات الفردیة بناًء على احتیاجات كل طالب.●
 تیسیر التعاون والتخطیط المشترك بین معلمي المحتوى واللغات.●
 استخدام إستراتیجیات التدریس المستندة إلى دعائم تعلیمیة.●
 التركیز على تطویر المهارات اللغویة المفیدة، مثل التحدث والكتابة.●
  تحدید وقت للتواصل مع الطالب الفردیین عند الحاجة.●

 
 طّبقت منطقتنا التعلیمیة العدید من نماذج/أسالیب التواصل للتأكد من أن المعلومات الضروریة متاحة ویمكن الوصول إلیها باللغة المفّضلة لولي

 األمر/الوصي على النحو التالي:
 نستخدم خط المساعدة اللغویة (Language Line) لترجمة الوثائق والترجمة الفوریة عبر الهاتف.●
 التأكد من إتاحة خط المساعدة اللغویة على مدار 24/7 لخدمة سیناریوهات التعلیم بالحضور الشخصي، والهجین، وعن ُبعد حیث تكون●

  الترجمة مطلوبة.
 إتاحة وصول المعلمین/الموظفین إلى هذه الخدمة من المنزل، في حال تنفیذ سیناریو التعلیم عن ُبعد بمعدل 100% مرة أخرى. وتم إنشاء●

  برنامج تعلیمي للمنطقة التعلیمیة واستخدامه ألغراض الوصول إلى تلك الخدمات.
 تعاقدنا مع شركة Language Today المتخصصة في الترجمة الفوریة المباشرة وجًها لوجه و/أو عبر الهاتف، والتي تدعم منطقتنا●

 التعلیمیة خالل اجتماعات لجنة CSE، أو خطة 504، أو االحتیاجات التأدیبیة، أو أي اجتماعات أخرى تحتاج إلى نهج شخصي أكثر و/أو
  اجتماع مباشر بالحضور الشخصي.

 یحظى التواصل المنتظم أیًضا بدعم مترجم المنطقة التعلیمیة المتاح لتقدیم خدمات الترجمة للمعلمین والموظفین خالل تواصلهم مع الطالب●
  واألسر.

 تتم ترجمة جمیع المعلومات المهمة (مثل كشوفات الدرجات، وتقاریر التقدم المرحلیة، وخطابات المنطقة التعلیمیة/المدرسة، ومنشورات●
  الموقع اإللكتروني، وبرنامج المراسالت الفوریة للمدرسة/المكالمات اآللیة، وغیر ذلك) وإتاحتها باللغة األصلیة لألسرة أو اللغة المفضلة.

 قمنا بتثبیت برنامج جابر (Jabber) الذي یمّكن الموظفین من استخدام أجهزة الكمبیوتر المحمولة/أجهزة Chromebooks في إجراء●
 المكالمات الهاتفیة وتلقیها مع األسر في أي مكان (المنزل، والمدرسة، والعمل) للتأكد من استمرار التواصل بین المدرسة والمنزل في جمیع
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 السیناریوهات الثالثة. ویتیح البرنامج أیًضا إرسال رسائل البرید الصوتي واستقبالها، كما أنه مرتبط بأرقام هاتف المكتب/المدرسة لجعل
 التواصل أسهل على األسر، نظًرا ألن أرقام هواتف المدرسة/المنطقة التعلیمیة ال تتغیر.

 

  الرفاهیة االجتماعیة والعاطفیة
 ُتظهر األبحاث أهمیة الرفاه العقلي والعاطفي للطالب والموظفین، والذي یسفر في النهایة عن نتائج نفسیة وأكادیمیة. ونحن نعلم، بعد هذا اإلغالق

 المطول، بأن العدید من طالبنا وموظفینا سیحتاجون إلى دعم اجتماعي وعاطفي لمساعدتهم على إعادة االنخراط والعودة إلى العمل والمدرسة.
 وكمنطقة تعلیمیة، فإننا نلتزم بتهیئة بیئات تعلم آمنة، وداعمة، وجذابة عاطفًیا وجسدًیا في سبیل تعزیز تحقیق الرفاه والتطور االجتماعي والعاطفي

 لجمیع الطالب. وقد تسببت الجائحة في زیادة دور القادة في خلق ظروف تساعد الطالب والموظفین على ممارسة التعاطف، وإنشاء روابط اجتماعیة
 عبر المسافات، والتكیف مع تجارب التعلیم الجدیدة. وسیلعب المستشارون، والبرامج الصحیة المدرسیة، والدعم الشامل دوًرا بالغ األهمیة في فترة

 التكیف عندما ُیعاد فتح المباني المدرسیة، وُیتاح الوصول إلى مستشاري المدرسة، واألخصائیین االجتماعیین، واألخصائیین النفسیین في المدرسة،
  ومستشاري دعم الطالب، والمتدخلین في األزمات، وستقدم البرامج الصحیة المدرسیة دعًما عظیم النفع لطالبنا وموظفینا.

 ال شك أن االنتقاالت مهمة كل عام، ولكنها ستكون أكثر أهمیة هذا العام الدراسي القادم مع عودتنا من التعلیم عن ُبعد المستمر إلى النهج مرحلي
 التدرج حتى التعلیم بالحضور الشخصي أو حتى فترات أطول من التعلیم عن ُبعد.  وستدعم المدارس االنتقاالت بطریقة مراعیة لالعتبارات الثقافیة،

  وُتشرك الطالب، واألسر، والمجتمعات في عملیة تحدید االحتیاجات وسبل الدعم.
 

 وجهت االعتبارات التالیة تخطیطنا لدعم الرفاه االجتماعي والعاطفي:
  

 ردود الفعل العاطفیة تجاه الخروج من الحجر الصحي التي یمكن أن تتضمن ما یلي: 
 التوتر، أو القلق، أو الحزن، أو الغضب، أو الشعور بالذنب، أو اإلحباط لمجموعة متنوعة من الظروف المختلفة ●
 الخوف والقلق على صحتك وصحة أحبائك ●
  التغییرات العاطفیة أو العقلیة األخرى التي قد یكون من الصعب التعامل معها●

 
 إن إقامة عالقات شخصیة مع الطالب أمر أساسي لدعمهم عقلًیا، وعاطفًیا، وسلوكًیا. وتركز هذه الخطة على تحدید الطالب الذین یحتاجون إلى هذا
 الدعم وموظفي الدعم الذین سیقدمون الخدمات الالزمة.  وقد تساعد المراجعة، ثم النظر في التحسین المحتمل لجوانب معینة في مدونة السلوك على

 دعم تحسین الصحة العاطفیة/السلوكیة لطالبنا خالل هذا الوقت غیر المسبوق.  وتؤكد هذه الخطة أیًضا على أهمیة تضمین التعلم العاطفي
 االجتماعي (SEL) كمفهوم أساسي لجمیع الطالب. وسُیطّبق SEL على موارد المناهج الدراسیة الحالیة للمنطقة التعلیمیة على النحو المنصوص علیه

  في معاییر التعلم في والیة نیویورك.
 

 تعمل هذه الخطة على وضع قنوات اتصاالت متسقة وواضحة بین المدرسة، واألسر، والمجتمع ككل.  وقد تضمنت هذه الخطة صوت المجتمع في
  شكل اآلراء التي وردت إلینا كمنطقة تعلیمیة عبر االستبیانات التي أجریناها والمنتدیات االفتراضیة.

 
 تحدد هذه الخطة إجراءات إلشراك الموظفین في التطویر المهني المستمر الذي یقدم الدعم في جوانب، مثل التعلم االجتماعي والعاطفي،

 واالستجابات النابعة من الدرایة بالصدمات، والممارسات المتجاوبة التي تؤكد على المساواة، والحق في الوصول، والشمولیة. عالوة على ذلك،
  سنقدم الدعم لطالبنا وموظفینا للتشجیع على الرعایة الذاتیة والشعور العام بالصحة والرفاهیة.
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  سبل دعم الرفاهیة االجتماعیة والعاطفیة
 

 لدعم الرفاهیة االجتماعیة والعاطفیة:
 استخدم نموذج إحالة دعم الطالب للتعمق في معرفة الطالب الفردیین الذین قد یواجهون صعوبات في الدراسة األكادیمیة و/أو السلوك●
  وّفر التطویر المهني للمعلمین وموظفي الدعم من صف الروضة إلى الصف 12 لالستفادة بصدق من موارد التعلم العاطفي االجتماعي●

 (SEL) التي تركز على الكفاءات االجتماعیة والعاطفیة (الوعي الذاتي، وإدارة الذات، والوعي االجتماعي، ومهارات العالقات، واتخاذ
  القرارات المسؤولة):

  منهج دراسة الخطوة الثانیة (Second Step) من الروضة إلى الصف 8○
  ابحث، واستعرض، واختر منهج التعلم العاطفي االجتماعي (SEL) للصفوف من 9 إلى 12.○
 نّفذ بروتوكول تدریب لمنهج دراسة SEL لجمیع الصفوف بهدف تعزیز الممارسات الحالیة في الصفوف من الروضة إلى 5○

  وإدخال الممارسات في الصفوف من 6 إلى 12.
 احتفظ بقائمة محدثة بالوكاالت المفیدة، والموارد اإللكترونیة التي تساعد في الحفاظ على الصحة والدعم للموظفین وأعضاء هیئة التدریس،●

(EAP) بما في ذلك برنامج مساعدة الموظفین 
  قّدم التطویر المهني في:●

 كیفیة تمییز الطالب الذین یعانون من القلق، والحزن، والصدمة ودعمهم○
 فهم التحیز الضمني والعنصریة الهیكلیة وكیفیة التعامل مع المحادثات الصعبة حول العرق والعنصریة○
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 إجراءات دعم المجتمع المدرسي
 المدارس المنطقة التعلیمیة

 وضع نظام لتتبع معدالت نجاح الطالب ذوي اإلعاقات وELLs لإلبالغ عن●
 مستویات الدعم الفردي المطلوب

 رصد التقدم المحرز في تنفیذ خطط 504 لضمان توفیر الخدمات، وتعدیالت●
  البرامج، والترتیبات الخاصة

 تنفیذ ما ورد في وثائق اإلرشادات، وقوائم المراجعة، وتقدیم تدریب افتراضي●
 للموظفین، والطالب، واألسر الطالعهم على الترتیبات الخاصة والتعدیالت

 التي ُأجریت على البرامج (قراءة االختبارات، وغیر ذلك)
 توفیر الدعم التقني للموظفین للتأكد من استخدام الوسائل التكنولوجیة المساعدة●

(AT) 
 التعاون ووضع بروتوكول لمراجعة جداول الطالب الثانویة المتعلقة ببرامج●

IEP 
 تطبیق سبل الدعم لمد جسور التواصل المستمر بین المنزل والمدرسة في●

CR Part) التعامالت المهمة كما ینص الجزء 154 من لوائح المفوض القانونیة 
.ELLs/MLLs 154) لطالب 

 تعمیم المعلومات على الموظفین واألسر حول قانون حقوق أولیاء أمور●
 ELL/MLL وأوجه حمایتهم المنصوص علیها في الجزء 154 من لوائح

 المفوض القانونیة.
●ECSDM تقدیم التدریس باللغتین اإلسبانیة والفرنسیة الحدیثتین في صفوف 

 للغات العالمیة (WL)/اللغات األخرى غیر اإلنجلیزیة (LOTE) لتعزیز
  التواصل الفعال باللغة الهدف.

 ستتم عملیات تحدید وإلحاق طالب ELL/MLL بشكل فعال على مدار العام بینما●
 یتم االلتزام بإرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقایة منها (CDC) وإدارة

.(NYSDOH) الصحة بوالیة نیویورك 
 انعقاد اللجنة المكلفة بوضع مدونة قواعد السلوك مرة أخرى لمراجعة جوانب●

  محددة في مدونة قواعد السلوك والنظر في التحسین المحتمل لها.
 دعم استخدام تقییم المهارات المتأخرة والمشكالت غیر المحلولة، وإحاالت دعم●

.FBA الطالب، وبروتوكول  
  تحري مورد إعداد خرائط للعالقات ( هارفارد ) واإلرشاد.●
  التعاون في دمج SEL داخل مناهج الدراسة األساسیة.●
●Technology Support Services, تطویر فریق خدمات الدعم التكنولوجي 

 TTS"إجراءات سریعة" للتعامل مع االضطرابات المدنیة و/أو قوائم تشغیل
 ذاتیة لإلداریین، والمعلمین، وموظفي الدعم (مساعدو التدریس، والمساعدون،

 والمراقبون، واألمن)
 شراء المؤلفات التي تركز على التنوع، واالستجابة الثقافیة، وSEL للصفوف من●

 الروضة إلى الصف 12 لدعم القراءة المستقلة والمكتبات في الفصول الدراسیة.
 تقدیم الدعم المستمر الذي یتمحور حول الرعایة الذاتیة●
 إجراء استبیان مع األسر لتحدید احتیاجات توزیع الوجبات●
 وضع جدول زمني تفصیلي لخدمة تقدیم الوجبات في إطار جمیع السیناریوهات●

 الثالثة واإلعالن عنه
 

 

 رصد التقدم المحرز في المشاركة عن ُبعد ومعدالت النجاح لمعرفة مستویات الدعم الفردي●
  المطلوب.

 تیسیر المدیر و/أو القائد التعلیمي (القادة التعلیمیین) لفحوصات رصد التقدم الذي یحققه معلم●
  التعلیم الفردي أو التعلیم في مجموعة صغیرة.

●.COVID إبالغ األسر والموظفین بإرشادات خطة 504 حول فیروس  
 العالج المقرر عن ُبعد، والعالج البدني (PT)، والعالج المهني (OT)، والخدمات●

 االستشاریة، والتخاطب، والنظر.  وسُیستخدم العالج عن ُبعد فقط في بیئة التعلیم الهجین أو
  عن ُبعد بالكامل.

 تنفیذ ما ورد في وثائق اإلرشادات، وقوائم المراجعة، وتقدیم تدریب افتراضي للموظفین،●
 والطالب، واألسر الطالعهم على الترتیبات الخاصة والتعدیالت التي ُأجریت على البرامج

  (قراءة االختبارات، وغیر ذلك).
 تقدیم الدعم للمعلمین (أي التدریس المباشر في المنصات، ومقاطع الفیدیو، والتدریس الفردي،●

 والمجموعات الصغیرة)
 دعم لجنة CSE لالجتماع من أجل الطالب الذین یعانون من ضعف طبي والمساعدة على●

 وضع خطط طبیة على مستوى المبنى الواحد، إذا لزم األمر.
 تحدید احتیاجات معدات الوقایة الشخصیة المتخصصة لخدمة الموظفین والطالب بأمان (أي●

 أقنعة الوجه الشفافة، ودروع الوجه، وملصقات األرضیات للحفاظ على التباعد االجتماعي،
 وملصقات تحدید أماكن الوقوف، وأردیة المستشفى التي ُتستخدم مرة واحدة)

 وضع توقعات التعلیم عن ُبعد المالئمة للطالب (على سبیل المثال:  توقعات خدمات مد العام●
 الدراسي (ESY) للتعلیم عن ُبعد )

 تحدید تواریخ تدریب أولیاء األمور - مشاركة المعلومات والموارد مع األسر والموظفین●
●SELو SWD اإلبالغ عن  أسئلة استبیان  
 التواصل مع األسر بلغتهم المفّضلة عن طریق استخدام خط المساعدة اللغویة وخدمات شركة●

 Language Today و. Language Line تتوفر أیًضا ترجمات كشوفات
  الدرجات/تقاریر التقدم المرحلیة.

 عقد اجتماعات معلوماتیة للوالدین حول مستویات اإلتقان ومحاضر اجتماعات  CR الجزء●
  154 من لوائح المفوض القانونیة المطلوبة. وستنعقد االجتماعات بوتیرة تستوفي اإلرشادات.

  إنشاء مبنى للصفوف من الروضة إلى الصف 12 لتقدیم الخدمات المنصوص علیها في الجزء●
 154 من لوائح المفوض القانونیة للطالب ELL/MLL وجداول مواعید الدعم

 تقدیم التطویر/التدریب المهني حول مخطط نجاح ELL/MLL واألطر التعلیمیة المستدامة●
(CR-S) والمالئمة ثقافًیا  

 وضع جداول تعلیمیة للصفوف من الروضة إلى الصف 12 في بیئة تعلیمیة متزامنة وغیر●
 متزامنة لدعم اكتساب ELL/MLL للمهارات اللغویة بناًء على آخر تقییم لمستوى إتقان

  الطالب للغة اإلنجلیزیة.
 النظر في إمكانیة إجراء فحص للطالب الذین ربما یعانون من تأخر في المهارات والمشكالت●

 غیر المحلولة
 حیثما كان ذلك ممكًنا، استخدام نموذج  إحالة دعم الطالب●
  دعم خطة التعلیم الشامل للمنطقة التعلیمیة (CDEP) لدعم الطالب في الخدمات االستشاریة.●
 إرسال استبیان وضعته المنطقة التعلیمیة لتحدید احتیاجات توزیع الوجبات●
تحدید مكان تلقي الطالب الوجبات وتناولها في المبنى بما یتفق مع إرشادات DOH و●

NYSED 
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https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-educators/relationship-mapping-strategy
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 الملحق

 موارد التدریب
 یجب أن ینفذ جمیع المعلمین، وأعضاء هیئة التدریس، والموظفین الممارسات الصحیة المطلوبة. وتعد هذه الممارسات أساسیة لتقلیل مخاطر إصابة

.(COVID-19) الطالب، والموظفین، واألسر بفیروس كورونا المستجد  
 تدریب القائمین بالفحوصات

 
 ستحدد Middletown األفراد الذین على درایة ببروتوكوالت CDC، وإدارة السالمة والصحة المهنیة (OSHA)، وإرشادات DOH في كل مبنى،

 والذین سیتم تحدیدهم ثم تدریبهم لیتولوا عملیة إجراء الفحوصات.  وسیرتدي القائمون بالفحوصات معدات الحمایة الشخصیة المناسبة المقدمة من
 جهة العمل، بما في ذلك على األقل، غطاء للوجه، وسیمارسون التباعد االجتماعي. إذا تعذر تنفیذ ضوابط التباعد االجتماعي أو الحاجز/الفاصل

  خالل الفحص، فیجب استخدام معدات الحمایة الشخصیة عندما یكون القائم بالفحوصات على مسافة ستة (6) أقدام من الطالب.

  موضوعات التدریب لجمیع الموظفین:
 الطریقة الصحیحة لغسل األیدي: نظافة األیدي الصحیحة. شّجع على غسل الیدین بشكل متكرر ودقیق من خالل توفیر مكان للموظفین،●

 ومجتمع المدرسة، والزائرین لغسل أیدیهم. وإذا لم یتوفر الصابون والماء الجاري على الفور، فوّفر غسول الیدین الكحولي الذي یحتوي
 على األقل على كحول إیثانول بتركیز 60% أو كحول إیزوبروبیل بتركیز 70%. وقّدم تدریًبا على الطریقة الصحیحة لغسل األیدي

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html واستخدام معقم الیدین 
  فیدیو غسل الیدین○

 
 آداب التعامل بشكل صحیح مع السعال والعطس●

 
 التباعد االجتماعي●

 قّدم تدریًبا ألعضاء هیئة التدریس/الموظفین على كیفیة التعامل مع التواصل عن قرب مع الطالب كجزء من مهام العمل الیومیة.○
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html  

 
 إجراءات العودة إلى المدارس (مختلفة حسب المبنى)●

 الدخول إلى المبنى○
  حركة السیر في األروقة○
  استخدام الحمامات○
 إجراءات التنظیف○
 اصطحاب الطفل المریض○
  الموظفون المرضى أو المشتبه في مرضهم○

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html  
 

 أسالیب التنظیف الصحیحة●
 التنظیف والتعقیم○

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html  
 

 دلیل إعادة فتح المدارس لتنظیف األماكن العامة، وأماكن العمل، واألعمال التجاریة، والمدارس، والمنازل وتعقیمها●
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf  
 
 

 اإلبالغ عن المخاطر – حق المعرفة●
 االستخدام الصحیح للمواد الكیمیائیة وأوراق بیانات السالمة○
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https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://youtu.be/3PmVJQUCm4E
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf


Arabic/العربیة 

■/https://www.osha.gov/dsg/hazcom 
 ممنوع استخدام المواد الكیمیائیة من المنزل○
  نقل معقم الیدین في عبوات أصغر○
○(COVID-19) مواد مطهرة لالستخدام في مواجهة فیروس كورونا 2 المسبب لمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخیم :N القائمة 

■https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-c
ovid-19 

●(COVID-19) خطة مراقبة التعرض للمخاطر – مع التركیز على الجائحة/فیروس كورونا المستجد  
 

●PPE - معدات الحمایة الشخصیة 
 تحدیث ورقة عمل تقییم المخاطر واختیار معدات الحمایة الشخصیة لجمیع الموظفین المحددین○
 النوع، واالستخدام، والحجم المناسبین○
 تنظیف غطاء الوجه وتعقیمه (إذا أمكن)○
 تقدیم التدریب للموظفین والطالب حول ارتداء معدات الوقایة الشخصیة وكیفیة لبسها، وخلعها، والتخلص منها، بما في ذلك في○

 سیاق مهامهم الحالیة والمحتملة
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
 

  استخدام أغطیة الوجه (االرتداء/الخلع) (القماشیة مقابل الجراحیة)●
●Face coverings don/doff video   
●https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ  

 
●(NYS مطلوب لموظفین محددین حسب - N95) حمایة الجهاز التنفسي 

 مدمج في برنامج حمایة الجهاز التنفسي الحالي أو یمكن أن یكون برنامًجا منفصًال لحمایة الجهاز التنفسي مخصًصا للطاقم الطبي○
 فقط

 تقدیم التدریب لموظفین محددین فقط○
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healt

hcare 
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https://www.osha.gov/dsg/hazcom/
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://youtu.be/z-5RYKLYvaw
https://youtu.be/z-5RYKLYvaw
https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healthcare/
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healthcare/

