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والموظفین والطالب لألسر تشارتر ھامبدن مدرسة عزیزي  ، 

عائالت أن الویب عبر یولیو 2 ندوة في شاركناه الذي االستبیان من المأخوذة البیانات مراجعة أوضحت  HCSS ار اختی في ترغب  
العائالت  بأن القرار  مع الیوم نكتب ،  النقاش من الكثیر بعد ،  لذلك .الوباء تخطي في  العالم  استمرار مع المنزل في أطفالھا إبقاء  

سبتمبر 14 االثنین یوم الھجین المدرسة بنموذج أو تماًما بعد عن إما 2021-2020 الدراسي العام بدء خیار لدیھا . 

أن  ھي األطفال لمعظم تعلیمیة فرصة أفضل  أن على نتفق ألننا ، التفرغ أساس على المدرسة إلى الطالب  إعادة ھو دائًما ھدفنا كان  
الفتح  إعادة خطة تظل .أسرنا ، وبالتالي ، والموظفین الطالب وصحة سالمة ھي األولى أولویتنا فإن ، ذلك ومع .معلم أمام یكونوا  

مستوى على بناءً  تحدیثھا وسیتم مرنة ، أدناه الموضحة ،  COVID-19 في .القادمة األسابیع خالل مجتمعنا أنحاء جمیع في المنتشر  
حاالت في زیادة حدوث حالة  COVID-19 مستعدین سنكون ،  والسالمة للصحة  صرامة أكثر إرشادات تتطلب المجتمع في  

الطالب لجمیع كامل افتراضي نموذج إلى لالنتقال . 

ملخص یتبع .المرفقة و لنا فتح إعادة لخطة الكاملة التفاصیل . 

جالنموذ اختیار  

یختارونھ الذي بالنموذج االلتزام والدینا من نطلب .الكامل االفتراضي والنموذج الھجین النموذج بین االختیار اآلباء من نطلب نحن  
األقل على واحدة تعلیم لفترة . 

نالھجی النموذج  

االلتزام والموظفین واألسرة الطالب من سیُطلب .اإلنترنت عبر لوجھ وجھاً  المباشرة التعلیمات من كالً  النموذج ھذا یستخدم  
(. إضافیة معلومات على للحصول  أدناه انظر) االجتماعي التباعد بإرشادات  

الخمیس أو ثاءالثال / االثنین یوم لوجھ وجًھا التعلم من لیومین الطالب تخصیص وسیتم كأساس المعتاد جدولنا HCSS سیستخدم  
یكونون  ال التي األیام في اإلنترنت عبر التعلم في والمشاركة لوجھ وجھاً  التعلم أثناء لوجھ وجًھا تعلیمات الطالب سیتلقى .الجمعة /  

الطالب لجمیع اإلنترنت عبر التعلم سیكون األربعاء .المدرسة في فیھا . 

لألمام ومتجھة األقل  على أقدام 6 بمسافة مكاتب مع الطالب مجموعات نفس إلى الدراسیة الفصول تقسیم سیتم . 

الدفاع وزارة االفتراضي التعلیم كامل  el 

بدء عند الشخصي التدریس في المشاركة في یرغبون ال الذین واألسر للطالب كامالً  افتراضیًا تعلیمیًا نموذًجا أیًضا HCSS سیقدم  
الدراسي العام . 

التعلم  إدارة نظام خالل من الدراسیة المناھج توفیر یتم .مجدول یومي روتین  في العمل وساعات الدراسة ساعات تحدید یتم  
Canvas لوجھ وجًھا الدراسیة للفصول الیومي التدریس مع مباشر بشكل وتتوافق . 

ة اإلنجلیزی اللغة ومتعلمي الخاصة التربیة طالب  

بما  للطالب مناسب تعلیمي برنامج وتقدیم العائالت مع  التعاون في لدینا اإلنجلیزیة اللغة ومتعلمي الخاص لتعلیما قسم سیستمر  
الخدمات لتحدید العائالت مع العمل في مدرسونا سیستمر ، للطالب الفریدة االحتیاجات لتلبیة .العامة الصحة إرشادات مع یتماشى  

وشخصیًا بعد عن التعلم بیئات في مباشر وغیر مباشر بشكل قدیمھات یمكن والتي  طالب لكل تعاوني بشكل . 

ةالمدرس بدء وقت  

یختارونھ الذي التعلیمي النموذج عن النظر بغض صباًحا 8:00 الساعة في تبدأ التي  الفصول في المشاركة الطالب جمیع من نطلب . 

ةوالسالم الصحة بروتوكوالت  



ستلتزم التي والسالمة الصحة بروتوكوالت بعض یلي فیما .العام ھذا شك  بال مختلفًا المدرسة من األول الیوم سیبدو  HCSS لضمان 
 :آمنًا eve ryone بقاء

وأعراض عالمات عن بحثًا أطفالھم وتقییم مراقبة عن  مسؤولة العائالت  - المسبق الفحص ●  COVID-19 بدء قبل  
الفور على باراخت نتائج أو أعراض بأي المدرسة إبالغ ویجب ، دراسي  یوم كل .        

● F ace Coverings - والزوار  والطالب المدرسة موظفي جمیع على یجب ، الوالیة وإرشادات الفیدرالیة لإلرشادات وفقًا  
المبنى في وجودھم أثناء األوقات جمیع في واألنف الفم یغطي وجھ قناع ارتداء .        

بإرشادات االلتزام أجل من .المقبلة األسابیع في الموضوع ھذا حول إضافیة تحدیثات إرسال سیتم - والفصل الوصول ●  
توزیع سیتم  كما .الھجین النموذج یستخدمون الذین ألولئك متداخلة إنزال وعملیات الفتات وجود توقع ، االجتماعي التباعد  

الممطرة األیام خطط .        
سیتم  .االتجاھات متعدد والتدفق االجتماعي التباعد من أقدام  6 بمسافة للسماح بوضوح الممرات تمییز یتمس - الممرات ●  

بشكل  وجوھھم أغطیة ووضع ،  أیدیھم بغسل الطالب لتذكیر ، السفر اتجاه أي ، أقدام  6 مسافة لتحدید الالفتات وضع  
        .صحیح

الفصل  إلى وإحضارھا  الطعام وجبات التقاط للطالب یمكن .الكافتیریا في عامالط وجبات تقدیم یتم لن - والغداء اإلفطار ●  
الغداء خط في اجتماعیًا الطالب إبعاد سیتم .الطعام لتناول الدراسي .        

انتشار من التخفیف أجل من الخدمة خارج ستكون المیاه نوافیر - المیاه ●  COVID-19. حمل على الطالب تشجیع یتم  
علیھا أسمائھم ذكر مع بھم الخاصة اهالمی زجاجات .        

مع  ، مقعد لكل واحد طالب من أكثر على الطالب سیجلس .للوجھ قناع ارتداء الحافلة في شخص كل من سیُطلب - النقل ●  
زل المن نفس من األطفال یجلس أن یمكن .تقریبًا أقدام  3 مسافة على بالحفاظ للطالب یسمح مما ،  صف لكل الجانبین تبدیل  

الظروف  بسبب ممكنًا ذلك یكن لم ما ، التشغیل أثناء األوقات جمیع في مفتوحة النوافذ وستظل ، منھم مقربة وعلى معًا  
إلرشادات وفقًا القاسیة الجویة  DESE.        

آخر إشعار حتى بھا یُسمح لن - والتجمعات المیدانیة الرحالت ● .        

عام  إلى ونتطلع المسبوق غیر التحدي ھذا خالل من للعمل جھدنا قصارى نبذل ألننا مكوتفھ المستمر وصبرك شراكتك نقدر نحن  
آخر كبیر أكادیمي . 

على استفسارات أو أسئلة أي لدیك كان إذا  أعرف أن لي اسمحوا  ttopcuoglu@hampdencharter.org. 

  

 ،باحترام

  

توبكوغلو تاركان  

للعلوم  تشارتر  ھامبدن مدرسة ، مشرف  
 

يیذتنف  ملخص  
  

العام النبض لتحدید شاملة خطة من كجزء والموظفین والطالب لآلباء مسًحا للعلوم تشارتر ھامبدن مدرسة أجرت ، یولیو أوائل في  
إلبقاء  فرصة یمثل خیاًرا األقل  على یریدون أنھم العائالت أوضحت ، المسح نتائج مراجعة بعد .سبتمبر في المدرسة إلى للعودة  

جمیع  من مدخالت تتضمن فتح إعادة خطة بتطویر قمنا ، لذلك  نتیجة .مجتمعنا على التأثیر في الوباء یستمر بینما المنزل  في  أطفالھم  
واألولویة  الموظفین سالمة اعتبار مع المصلحة أصحاب . 

  



استبیانًا وقدمت المدرسة فتح إعادة خطط حول (یولیو) تموز من الثاني في اإلنترنت عبر ندوة للعلوم تشارتر ھامبدن مدرسة عقدت  
إلى  باإلضافة ، سبتمبر في المدرسة إلى  العودة في راحتھم مستوى عن سُئلوا .والموظفین والطالب العائالت لجمیع اإلنترنت عبر  

بتطویر  قمنا حیث مدرستنا فتح إلعادة التخطیط عملیة من  یتجزأ ال جزًءا االستطالع  ھذا كان .االفتراضیة لمالتع بخیارات االھتمام  
حول المصلحة أصحاب ومعتقدات مواقف فھم في مھًما االستطالع كان .تعلیمي  نموذج لكل استباقي بشكل السالمة بروتوكوالت  

COVID-19 ، وتوقعاتھم والطالب األمور أولیاء احتیاجات مع أفضل بشكل التوافق لنا سیتیح مما . 
  

األطفال  لمعظم تعلیمیة فرصة أفضل أن على نتفق ألننا  ، الكامل التفرغ أساس على المدرسة إلى الطالب إعادة ھو  دائًما ھدفنا كان  
تظل  .أسرنا ،  وبالتالي ، والموظفین الطالب وصحة سالمة متعمد بشكل للخطر نعرض لن فإننا ،  ذلك ومع .معلم أمام  یكونوا أن ھي  

مجتمعنا  أنحاء جمیع في التاجي الفیروس انتشار مستوى على بناءً  استراتیجي كحلیف تحدیثھا وسیتم مرنة  ھذه الفتح  إعادة خطة  
الخریف في مجتمعنا في االنتشار سیكون كیف تخمین الصعب من .المقبلة األسابیع خالل . 

  
للعلوم  تشارتر ھامبدن مدرسة فتح إعادة لخطة ملخص یلي فیما  (HCSS) . 

  
لدى سیكون  HCSS مختلًطا  تعلیمیًا نموذًجا التقلیدیة مدارسنا ستوفر .رئیسیین خیارین خالل من المدرسة في للمشاركة المرونة  

في  درسة بالم االلتحاق على القادرین غیر الطالب یشارك .اإلنترنت عبر والمتزامن لوجھ وجھاً  المباشر التعلیم توفیر یتم حیث  
للطالب  الخیارین من أي  سیوفر .اإلنترنت عبر المدرسة في الطالب مع دروًسا الطالب سیحضر حیث االفتراضیة HCSS مدرسة  

8:00 الساعة من تبدأ التي الفصول في المشاركة الطالب جمیع من نطلب .الدولة معاییر وتعلم  الجودة عالي تعلیم لتلقي فرصة  
ھذین  بین لالختیار أغسطس في األمور أولیاء مسح سیتم .اختاروه الذي التعلیمي ذجالنمو عن النظر بغض صباًحا  

مع واحدة تسجیل بفترة االلتزام األقل على والدینا من نطلب .النموذجین  m odel اختاروه الذي . 
  
  
  

مالتعلی نموذج  

نالھجی التعلیم  

ظروف إلى استناًدا  COVID-19 بإرشادات  یلتزم مختلط  تعلیمي بنموذج الدراسي العام بدء ل المدارس لجمیع نخطط ،  الحالیة  
حد أقصى إلى  البصري بالتباعد ویسمح والوالئیة  المحلیة العامة الصحة  

                                                                                    .ممكن 

أكادیمیة تجربة أفضل وتوفر ، المدرسي المجتمع أفراد جمیع وسالمة ةصح بین  توازن  یومین  لمدة للتناوب ھجینة جداول قررنا  
المصلحة  وأصحاب العائالت احتیاجات وتخدم ،  للطالب .                                                                                    

المدمج  التعلم نموذج خالل  من  .واالفتراضي المباشر التوجیھ من  لك توفیر یتم حیث مدمًجا تعلیمیًا تعلیًما الھجین  نموذجنا سیوفر  
المدرسة إلى فعلیًا فیھا  یذھبون ال التي األیام في حتى  ، التعلم مواصلة من الطالب سیتمكن  ، . U sing Canvas ، نظام  وھو  

اإلنترنت  عبر یتعلمون  الذین  للطالب اتاإلرشاد توفیر مع ، لوجھ وجھاً  تعلیمات  الوقت نفس في المعلمون  سیقدم ، التعلم إلدارة  



في  زمالئھم مع الصحیح المسار على سیكونون  ، لھم المخصصة األیام في المدرسة إلى الطالب یعود عندما .المنزل من   
اإلنترنت عبر التعلم في منخرطین  أو  الفصل في كانوا  سواء مقبول حضور إثبات للطالب  یمكن  .الفصل . 

أو  الثالثاء / االثنین  یوم لوجھ وجًھا التعلم من  لیومین  الطالب تعیین  وسیتم كأساس المعتاد منيالز الجدول HCSS سیستخدم  
األیام في اإلنترنت عبر التعلم في والمشاركة لوجھ وجھاً  التعلم أثناء لوجھ وجًھا تعلیمات الطالب سیتلقى .الجمعة / الخمیس  

الطالب لجمیع اإلنترنت عبر لتعلما سیكون  األربعاء .المدرسة في فیھا  یكونون ال التي . 
  
  
  

21-2020 الدراسي للعام SAM PLE جدول  

الجمعة یوم الخمیس  األربعاء الثالثاء  اإلثنین  

أ المجموعة أ المجموعة   
لجمیع اإلنترنت عبر  

 الطالب 

ب  المجموعة ب  المجموعة   

الضعفاء  الطالب الضعفاء  الطالب   

  
  

الجرس جدول نموذج  

 النھایة  بدایة   

فطور  + وصول  7:40 8:00 

األول  بلوك  8:00 9:20 

 II 9:20 10:40 بلوك

غداء  + 3 بلوك  10:40 12:20 

الرابع  بلوك  12:20 13:40 

 14:00 13:40 الفصل 

  



 
 

لالكام االفتراضي التعلم نموذج  

بدء عند الشخصي التدریس  في المشاركة في یرغبون  ال  الذین  واألسر للطالب  كامًال  افتراضیًا  تعلیمیًا  نموذًجا  HCSS سیقدم  
بسبب المستقبل في المدارس إغالق أو الدراسیة الفصول إغالق حالة في الطالب ولجمیع الدراسي العام  COVID-19.  یعد 

والمجتمع  المدرسة في بزمالئھم اتصال على البقاء في یرغبون  الذین  للطالب خیاًرا لدینا الشامل الشامل االفتراضي التعلم نموذج  
تعلیماتھم  تتبع اإلنترنت عبر تعلیمات المعلمون  یقدم .المنزل في بالكامل اإلنترنت عبر تعلیمھم یكملون  ولكنھم المدرسي  

خالل  من  المنھج توفیر  یتم .مجدول یومي روتین  في ملالع وساعات الدراسة ساعات تحدید یتم .الدراسیة الفصول في الیومیة  
التعلم إدارة نظام  Canvas لوجھ وجًھا  للمعلمین  الیومي الدراسي الفصل مع مباشر بشكل ویتوافق  . 

والمناقشة  الصغیرة المجموعة تعلیمات خالل من  إشراكھم یتم ثم التعلیمیة الكتل من  جزء خالل مباشرة تعلیمات الطالب سیتلقى  
الطالب  سلوك  قواعد مدونة تظل .مدرسوھم یحددھا التي المھام وإرسال إكمال الطالب جمیع  من یُتوقع  .المتزامن  غیر  لتعلیموا  

الجدول ضمن  یوم كل  التعلیمات في والمشاركة الحضور الطالب من یُتوقع ، صباح كل .المفعول ساریة التقنیة  التوقعات وجمیع  
خالل الفصل  وحضور الدخول تسجیل طریق عن الیومیة الحضور بإرشادات االلتزام لطالب ا جمیع من  یُتوقع .المحدد الزمني  

التعلم إدارة نظام عبر وواجباتھم الدراسیة مناھجھم إلى الطالب سیصل .المحددة األوقات  Canvas. و اجتماعات جدولة ستتم  
تقریبًا الحالي الوقت  في الوالدین  مؤتمرات أو / . 
  

ةالعالی تاالحتیاجا ذوي طالب  

قسم سیوفر  SPED / ELL مع  التعاون  سیكون  .العامة الصحة إرشادات مع یتماشى بما للطالب مناسبًا تعلیمیًا برنامًجا لدینا  
للطالب  الفریدة االحتیاجات تلبیة  أجل  من .الوقت ھذا خالل كذلك  وسیظل التعلیم عملیة من  ضروریًا جزًءا دائًما العائالت  ، 
في مباشر وغیر  مباشر  بشكل تقدیمھا یمكن والتي طالب  لكل تعاوني بشكل الخدمات لتحدید العائالت مع لالعم فریقنا سیواصل  

التعلم بیئة لظروف  الحاجة حسب الخدمة خطط تعدیل یتم قد .والبعیدة الشخصیة التعلم بیئات .  

حاجز  لدیھم أو خاص تعلیم إلى تاجون ویح  بإعاقة إصابتھم في المشتبھ الطالب وتقییم موقع وتحدید تحدید في HCSS سیستمر  
خدمات إلى  ویحتاجون  لغوي  ELL. النموذجیة  التعلم بیئة  من  تھجیرھم تم قد الطالب  أن  اعتبارنا  في سنضع ،  الحالي الوقت في  

إجراء التقییمات بعض تتطلب .بعد عن  التعلم مواقف  في التقییم إجراءات بعض إكمال یمكن  .اإلحالة عملیة بدء عند بھم الخاصة  
سیجري .المدرسة أماكن  في الطالب مالحظات أو الطالب مع شخصیة متابعة  HCSS االلتزام  مع وشخصیًا بُعد عن  التقییمات  

والموظفین  الطالب سالمة أجل من  DESE و CDC بإرشادات . 

ومجاني مناسب عام تعلیم على  اإلعاقة ذوي الطالب حصول ضمان  في سنستمر  (FAPE).  احتیاطات دمج على وسیعملون  
توفیر  أثناء  أیًضا تنفیذھا یجب  التي الجدیدة والسالمة الصحة  FAPE والتعدیالت  التسھیالت توفیر سیتم .اإلعاقة ذوي للطالب  

و الطالب  إقامة أماكن  ونجاح مالءمة  مدى تحدید في التعاون في والخاص العام التعلیم معلمو سیستمر .الطالب تعلم بیئة  في  / 
فریق ملسیع .التعدیالت أو  IEP (واألسر الصلة ذات  الخدمات ومقدمي الخاص والتعلیم العام  التعلیم معلمي)  تعاوني بشكل  

معینة بیئة في ناجح أو مناسب غیر التعدیل أو  / و اإلقامة أن  یعتقد كان  إذا البدیلة الحلول لتحدید  . 



أو  اقتصادیًا المحرومین  للطالب التعلم بیئات عبر الستخدامھا الخدمة وسجل البیانات لجمع متسقة إجراءات فرقنا لدى سیكون   
المقدمة التعلیمات فعالیة تحدید في واألسر المعلمین  الخدمات تقدیم وتتبع  البیانات  جمع سیساعد .العالیة االحتیاجات  ذوي  ، 
التقاریر  تقدیم سیستمر .التعلیمات على ضروریة تعدیالت أي إجراء في الفرق  ومساعدة ، األھداف  / األھداف  في الطالب وأداء  

السنویة األھداف  تحقیق نحو  الطفل  یحرزه الذي التقدم عن  الدوریة  . 

ي االجتماع  العاطفي والداعم والعافیة السالمة  

جائحة تأثیرات تكون  أن  المتوقع  من   COVID-19 مباشرة وغیر باشرةم والموظفین  الطالب على العالمي . 

إلى باإلضافة شراكات وإقامة  ،  والعاطفیة االجتماعیة  التنمیة  أجل من  والموارد البرنامج وتوسیع  تحسین على HCSS ستعمل  
اإلنترنت عبر أو شخصي بشكل سواء ، جدیدة وبیئات  ومنصات فصول  إلى  فعالة نقل عملیات . 

العقلیة الصحة ودعم العاطفي االجتماعي التعلم في المھنیة وراتالتط من  سلسلة فتح إعادة في التدریس طاقم سیشارك  . 

وموارد  دعًما االستشارة طاقم سیوفر ، أیًضا .العالقات وبناء العاطفي االجتماعي التعلم في تعلیمات االستشاري برنامجنا سیوفر  
الحاجة حسب ، األسرو للطالب واالستشارة الفردیة أو  الجماعیة االستشارة ذلك  في بما ، العقلیة  للصحة . 

قضائي تدخل                             

خصصت .والعافیة والسلوكیة األكادیمیة الحتیاجاتھم االستجابة وسریع مرن دعم طلب في الطالب جمیع سیستمر  HCSS  موارد 
دعم  نظام وتنفیذ لتخطیط مھنیًا تطویًرا الدعم وموظفو الدراسیة الفصول معلمو سیتلقى .المستمر التدخل خدمات لدعم كبیرة  

تعلیمات خالل من  األساسیة المعاییر  ومراجعة التركیز األكادیمي الدعم سیوفر .اإلنترنت عبر والتعلیم الشخصي للتعلیم  
تستفید سوف .للطالب الفردي والتدخل الصغیرة والمجموعة  الكاملة  المجموعة  S chools لجمع واألدوات الموارد  من  

في  بما ، الموارد ومعلمو الدعم موظفو سیعمل .المناسب الوقت في والتدخل ، المستمر التقدم ومراقبة ، منھجي بشكل البیانات  
الطالب احتیاجات لتلبیة المدرسة أنحاء جمیع في بمرونة المدارس مستشارو ذلك  . 

                                                        

                                          
ءالبد تاریخ  

موظفو  سیشارك  .سبتمبر 14 اإلثنین  یوم ھو 2021-2020 الدراسي للعام المقرر  البدء تاریخ  HCSS التطویر  من  سلسلة في  
أغسطس 21 من  بدًءا المھني . 

  
ة المدرس إلى العودة  

بروتوكوالت  تعزیز بسبب مختلفة التقلیدیة بیئتھم تبدو قد ،  الخریف في لوجھ وجھاً  التدریس إلى  والموظفین الطالب عودة مع  
على التغییرات ھذه  ستحافظ النھایة  في ولكن ، للجمیع تعدیًال  الجدید الطبیعي الوضع ھذا سیتطلب .والصحة السالمة  
إرشادات واتبعنا والموظفین والطالب  األمور  أولیاء من مدخالت تلقینا .جامعي حرم  كل  في  قصوى كأولویات والسالمة الصحة  

DESE المقدمة في والصحة السالمة عم فتح إعادة خطة إلنشاء . 
  



ل قب ما فحص  
ألعراض األساسیة الفحص آلیة بمثابة وسیكون  الرعایة  مقدمي / الوالدین  مسؤولیة  ھو صباح كل األعراض من  التحقق ●  

COVID-19.       
یقومس .األعراض ظھور عدم لضمان  األوصیاء أو الوالدین  مع المنزل في الذاتي للفحص الطالب یخضع أن یجب ●  

العامة العافیة ومراقبة شعورھم عن  الطالب سؤال ذلك  في بما ، الیوم خالل الطالب  بتقییم والموظفون  المعلمون  .       
أطفالھا  العائالت ترسل  أال  ویجب ھذا األعراض فحص إجراء في لدعمھم األساسیة بلغتھم للعائالت  معلومات سنقدم ●  

أعراض علیھم ظھرت إذا المدرسة إلى  COVID-19 الصحیة  الرعایة مقدم واستشر العمل من  المنزل في ابق .التالیة  
أعراض من  تعاني كنت إذا بك  الخاص  COVID-19. التالیة من  اى :       

تھز قشعریرة أو وقشعریرة، ،(أعلى أو فھرنھایت درجة 100.4) حمى ○        
(المزمن  السعال مثل معروفة، أخرى قضیة بسبب ولیس) السعال ○        
التنفس في ضیق أو التنفس في صعوبة -        
رائحة أو طعم من  جدیدة خسارة ○        
الحلق التھاب ○        
أخرى أعراض مع  باالشتراك  عند الصداع  ○        
الجسم في آالم أو العضالت آالم ○        
اسھال ، قيء ، غثیان  -        
أخرى أعراض مع یترافق عندما التعب -        
أعراض مع باالشتراك عند األنف (الحساسیة مثل  معروفة، أخرى ألسباب ولیس) األنف سیالن  أو  احتقان  ○  

       أخرى
  

والتنظیف  التعقیم / الیدین  غسل : 
انتشار  من الحد في منا  واحد كل یساھم  COVID-19  الغایة ھذه لتحقیق .بجدیة محددة نظافة  إجراءات ممارسة خالل  من  ، 

العدوى انتقال مخاطر لتقلیل  التالیة االستراتیجیات اتباع  والموظفین  الطالب جمیع على یجب : 
  

عالیة  لألسطح مالمستھا بعد خاصة  ، األقل على  نیةثا 20 لمدة - والصابون  الماء باستخدام - متكرر بشكل یدیك  اغسل ●  
االستخدام وعند ، وبعدھا األقنعة لمس قبل  ، االستخدام شائعة والمعدات ،  والدرابزین ،  األبواب مقابض مثل  ، اللمس  

       .الحمام
الیدین  معقم توفیر تمسی .ممكن  غیر الیدین  غسل كان  إذا األقل على ٪60 بنسبة كحول على یحتوي للیدین  مطھر استخدم ●  

المباني جمیع في .       
ونظف صحیح بشكل منھ تخلص ، مندیل استخدام عند .الكوع  في ذلك یكون  أن  ویفضل  ، األكمام في العطس / السعال ●  

الفور على الیدین  عقم / .       
الفیروس دخول نقاط ھي ھذه ألن  والفم واألنف  العینین  وخاصة الوجھ مالمسة تجنب ● .       
الیوم طوال مطلوب التعقیم / الیدین  غسل ● .       
دراسي فصل كل في إضافي للید معقم سیتوفر ● .       

العالي اللمس ذات المناطق جمیع  في الیوم طوال صارم بتنظیف  ونقوم الرئیسیة المواقع في األیدي معقمات محطات عدد سنزید . 
  



ھ الوج أغطیة  
األقنعة ارتداء خالل  من  البعض بعضنا نحمي نحن ● .       
منھا  والوقایة األمراض على  السیطرة مركز إلرشادات وفقًا  ●  (CDC) ، العامة الصحة  وإدارة  (DPH) ، التعلیم  وإدارة  

على  جمیع  موظفي المدرسة والطالب  والزوار ارتداء قناع للوجھ  یغطي الفم  ، (DESE) االبتدائي والثانوي  یجب 
       .واألنف  في جمیع األوقات أثناء التواجد في المبنى

انتقال  من  الحد طریق عن  كورونا فیروس انتشار تقلیل في یساعد القناع  ارتداء فإن  ، صحیح بشكل ارتدائھ عند ●  
الناس بین القطیرات .       

على  أو بالخارج مثالیین  ویكونون  أقدام ستة مسافة على الطالب یكون  عندما الیوم مدار على األقنعة فواصل ستحدث ●  
النوافذ فتح مع األقل .       

  
االجتماعیة  التقویة  

ل والفص الوصول  
  

وانتقال  االزدحام لتقلیل  والفصل الوصول إجراءات المدارس ستضع ●  COVID-19 ، والتقاط اإلنزال نقاط ذلك  في بما  
       .للمشاة

البعض بعضھم من أقدام 6 بعد على  واحد  صف في ویمشون االجتماعي  التباعد على  الطالب سیتدرب ● . T  تكون سوف  
مناطق في أو الممرات في للتجمع یسمح ولن  المدرسة دخول عند الدراسیة الفصول إلى فورا اإلبالغ  یا حاجة ھناك   

       .أخرى
لتذكیر الفتات توفیر سیتم . الطالب مجموعات  اختالط من  تحد ومسارات انتقالیة توجیھات الفصل إجراءات ستشمل ●  

المدرسة أرض من  والخروج الدخول عند المرور حركة قتدف بنمط األمور وأولیاء الطالب .       
الوصول  خطط جمیع ستسمح .الممطرة لألیام خطة المدرسة في الفرق ستضع ، ذلك إلى باإلضافة ●  

فترة  طوال الموظفین قبل  من  الطالب على اإلشراف  سیتم .ذلك  أمكن  حیثما االجتماعي بالتواصل  والفصل  
الفصل أثناء الوجھ غطاء  ارتداء دائًما الطالب من  سیُطلب .الفصل .       

الوصول  عند أیًضا  متدرًجا السیارة خط سیكون  .المدرسة من  والخروج المتقطع  الدخول ستشمل الفصل إجراءات ●  
       .والفصل

  
ل الفص ھیكل  

  
االتجاه نفس وتواجھ البعض بعضھا عن  أقدام 6 بعد على  المكاتب ستكون  ● .       
الستة األقدام بقاعدة تلتزم ال قد التي الطالب مشاركة وأنشطة الدراسة مجموعات راءإج یتم لن  ● .         
ممكن  حد أقصى إلى الفوج مجموعة نفس في الطالب ترتیب سیتم ● .       
ة مساح لتوفیر  الدراسي الفصل أثاث  ترتیب  سیتم .طالب كل بین والمسافة المساحة لزیادة دراسي فصل كل تصمیم  سیتم ●  

العام وطوال ، المدرسة بدء قبل علیھا والموافقة الدراسیة الفصول تصمیمات بمعاینة المسؤولون  سیقوم .إضافیة  
تعدیالت إجراء یلزم حیث الدراسي .       

ھذه وتنفیذ بتدریس المدرسة في الموظفون  سیقوم . المناطق ھذه في  اإلجراءات إدراج لضمان  الالفتات استخدام سیتم ●  
المجاالت لھذه اتاإلجراء .       



  
  
  
  
 :الممرات
  

االتجاھات متعدد وتدفق أقدام 6 بمسافة للسماح الممرات تقسیم سیتم ● .       
االجتماعي التباعد بتدابیر الطالب لتذكیر أقدام 6 كل العالمات وضع سیتم ● .       
وممارسة  وغسل، الوجھ، ارتداء أغطیة  إلى یرالتذك مع والمكاتب المدارس من  رئیسیة  مجاالت في الفتات  وضع سیتم ●  

آل  تتم كانت التي الطریقة وإظھار االجتماعي التباعد  lowed السفر إلى .       
واإلخفاء ، الجسدیة بالمباعدة وااللتزام ، التوجیھات ھذه الموظفون سیعزز ● .       
أصحاب  جمیع إلى  صلة  ذات تغییرات أي بعنایة ویبلغ  الطوارئ حاالت في اإلخالء بروتوكوالت HCSS سیختبر  ●  

       .المصلحة
الكتل بین  الموظفون  سینتقل .المدخل ازدحام لتقلیل الصف  لغرفة زمنیًا جدوالً  HCSS سیستخدم ● .       
االجتماعي التباعد قواعد رفع  یتم حتى  الخزائن  الطالب یستخدم لن  ● .       
الجدران على الموجودة الالفتات  سنستخدم .الممرات جمیع من  األیمن  الجانب  على فقط  الطالب یسیر  سوف  ●  

ذلك  أمكن  حیثما أقدام 6 مسافة لتشجیع أرضیة الفتات  وكذلك  ، االتصال من  للحد العامة العالقات  حركة لتشجیع .       
الطالب حركة تدفق في للمساعدة (وجدت إن ) واحدة اتجاه ممرات سننشئ ● .       
لطالبل المستمر التدفق لضمان  ممكنًا ذلك  یكون  عندما الفصل في التغییرات ومرافقة الممرات بمراقبة الموظفون  سیقوم ●  

الممرات في تجمع وجود عدم مع .       
االجتماعي التباعد لضمان مادیة عالمات  وتوفیر ،  العطس  واقیات  مثل ،  عملیًا  ذلك كان حیثما  مادیة حواجز  تركیب  سیتم ●  

والكافیتریات الحمامات خارج األقل على أقدام 6 بمسافة .       
  
الغداء / اإلفطار : 

  
فصولھم  في الطعام تناول  منھم  وسیُطلب السریعة الوجبات طراز على  الصباح في  إلفطارا وجبات  الطالب سیتلقى  ●  

       .الدراسیة
في  االنتظار وقت لتقلیل بسرعة التقاطھا یمكن مسبقًا مغطاة عناصر الغداء سیتضمن .الغداء خط في الطالب  إبعاد سیتم ●  

متقطع سیكون والفصل الغداء وصول  .الطابور .       
(الكافتیریا / الخارجیة المنطقة / الدراسیة الفصول) یومیًا مخصصة منطقة في الغداء وجبات الطالب ناولسیت ● .       
وضع سیتم ،  االنتھاء وفور وجبتھم بدء نقطة حتى الوجھ غطاء ارتداء ھو السابق التنصیص بأن  الطالب تذكیر سیتم ●  

أخرى مرة للوجھ أغطیة وضع الطعام تناول بدء بعد حةاسترا / فراغ  وقت أي سیتطلب .أخرى مرة الوجھ غطاء .       
بتوصیل  یُسمح لن  .الخدمة في میاه نوافیر ھناك  تكون لن .الموصوفة المیاه زجاجات  حمل على الطالب تشجیع یتم ●  

الدراسي الیوم خالل  الموظفین أو للطالب المدرسة في الطعام .       
  

النقل وسائل : 



األوقات جمیع  في أقنعة ارتداء ، العمر عن  النظر بغض ، الحافلة في والطالب ظفین المو  جمیع على یجب ●  .       
مسافة  على بالحفاظ  للطالب یسمح مما ، صف  لكل الجانبین  تبدیل مع ، مقعد لكل واحد طالب من  أكثر  الطالب یجلس لن  ●  

تقریبًا أقدام 3 .       
(مقعد لكل طالبان  ، المثال سبیل على) مقربة وعلى  معًا المنزل نفس من  األطفال یجلس قد ● .       
في القاسیة الجویة الظروف بسبب ممكنا یكن لم ما العملیة، خالل األوقات جمیع في مفتوحة النوافذ تبقى  سوف  ونحن  ●  

التوجیھیة المبادئ  DESE.       
المدرسیة  للحافالت المنقحة القصوى عةالس أدناه الجدول یقّدر . معین ومقعد واحدة حافلة في الطالب تعیین  سیتم ●  

(المنزل نفس من  األطفال من  العدید مع السیناریوھات أو الحافالت شاشات یشمل ال) أعاله التكوین  بموجب .       
  
  
 COVID-19 حاالت
حاالت مع للتعامل والوالیة CDC إرشادات HCSS سیتبع  COV ID-19 صحي  حجر غرفة وإنشاء المؤكدة أو  بھا المشتبھ  

إلرشادات وفقًا  بأمان الطالب تسریح سیتم .األعراض علیھم تظھر الذین  لألفراد  DESE. 
  
 الزائرین
  

لـ المحتمل  التعرض من  الحد طریق عن وآمنة صحیة  بیئة  خلق الضروري من   COVID-19 للزوار یُسمح ال .ذلك  أمكن  كلما  
آخر إشعار حتى المدرسة منطقة مرافق إلى بالدخول الخارجیین  . 

  
 الجمعیات
  

األخرى  الكبیرة والتجمعات جمعاتوالت  الحماسیة بالتجمعات یُسمح لن ، الجامعي الحرم  في والطالب  الموظفین  سالمة أجل  من   
آخر إشعار حتى . 

  
ت والتجمعا المیدانیة  الرحالت  

  
لن .آخر إشعار حتى الجماعیة والتجمعات المیدانیة بالرحالت یُسمح لن  ، وموظفینا  طالبنا  وسالمة بصحة  ملتزمین  البقاء أجل  من   
ستقتصر  .المناسبة السالمة إرشادات واتباع االجتماعي دالتباع  تعزیز أجل  من  آخر  إشعار حتى  المیدانیة الرحالت  جدولة  یتم  

ممكنًا ذلك  یكون  عندما االفتراضیة المنصات على أیًضا الالمنھجیة األنشطة . 
  
  

ة والسالم الصحة متطلبات شھادة  
عن  الصادرة النھائیة والسالمة الصحة متطلبات تلبي أنھا والغرب الشرق في للعلوم تشارتر ھامبدن  مدرسة تشھد  DESE. 

  
 


