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 نموذج برامج سن االلتحاق بالمدرسة

 

اإلعدادیة / الثانویة ومدرسة  AHRC، ومدرسة AHRCتلتزم مدرسة بروكلین بلو فاذر االبتدائیة  
AHRC  في ، خمسة أیام كاملة في األسبوعالمباشربإعادة فتح المدرسة للتعلیم اإلعدادیة ستاتین أیالند ،
سوف یفي البرنامج، أو ربما یتجاوز الشروط الحالیة للصحة والسالمة إلعادة الفتح على  .2020سبتمبر 

إرشادات إعادة فتح مدارس نیویورك  التعافي وإعادة البناء والتجدید: NYSEDالنحو الموصى بھ من قبل 



واإلرشادات المؤقتة إلدارة الصحة في والیة نیویورك للتعلیم المباشر من مرحلة ریاض األطفال إلى الصف 
 .19-الثامن اإلعدادي أثناء حالة الطوارئ العامة المتعلقة بـكوفید

أنھ قد یتعذّر على بعض الطالب نتیجة  AHRC NYCھناك تفّھم تام من قبل برامج سن االلتحاق في 
طبیة، أو مخاوفھم وشكوكھم العائلیة األخرى، على غرار النقل، االلتحاق بالتعلیم المباشر في ھذا لظروفھم ال

الوقت، لذلك فإنھ من الممكن لھؤالء الطالب االستمرار في التعلیم عن بعد وذلك في حالة تقدیم طلب من 
 الولّي.

ر من ضمان وجود منھج أكادیمي ، سواء مع التعلیم المباشر أو عن بعد، بنفس القدAHRCتلتزم مدارس 
شامل؛ والتركیز الشدید على الصحة والنظافة؛ إضافة إلى التدخالت السلوكیة المستھدفة لمساعدة الطالب 

وتطویر القدرة على تحمل التدابیر الوقائیة واالنخراط فیھا بشكل روتیني؛ وسیكون عنصر التنمیة 
 س.االجتماعیة والعاطفیة القوي جوھر عملیة التدری

 العوامل التي تم أخذھا في االعتبار في قرار تقدیم تعلیم شخصي لیوم كامل:

إجابات أولیاء األمور على استبیان أولیاء األمور لسن االلتحاق بالمدرسة التابع لقسم التعلیم في  •
AHRC  عن بُعد، التعلیم ، والذي یعرض خیار التعلیم الشخصي أو 2020یولیو  17الصادر في

 فضیل األغلبیة للعودة إلى التعلیم الشخصي.یشیر إلى ت
 

قدًما مربعًا وتسمح النسب السائدة في البرنامج بالتباعد االجتماعي  50تفي مساحة الغرف بشروط  •
 الذي یزید عن ستة أقدام مربعة موصى بھا.

 
بدعم المشتریات المركزیة وقد تم طلب معدات الحمایة  AHRC NYCتحظى إدارة التعلیم في  •

 یة لكل من الطالب والموظفین وستكون متاحة في اإلبّان.الشخص
 

االعتراف بأن الطالب ذوي اإلعاقة، وخاصة أولئك الذین یعانون من التوحد، أظھروا صعوبات  •
كبیرة في حضور المھام، والبقاء متحمسین، وعرض سلوكیات صعبة أثناء فصول التعلم التعلیمي 

  عن بعد.
 

 

 نموذج ریاض األطفال 

 

یلتزم كّل من مركز أستوریا بلو فیذر إي إل سي، ومركز استیر أشكیناس سنترال بارك إي إل سي، 
اإلعدادیة ستاتین أیالند بإعادة  AHRCوفرانسیس باوال إي إل سي؛ وھوارد ھابر إي إل سي، ومدرسة 



ى استطالع أولیاء بناًء عل .فتح برنامج ھجین في سبتمبر، حیث یقدمون تعلیًما مباشرا وعن بعد بالتناوب
سیتم تقسیم كل فصل إلى  األمور، فإن النموذج الھجین المفضل ھو جدول زمني بالتناوب لمدة أسبوع واحد.

مجموعتین؛ حیث تحضر المجموعة "أ" للدروس المباشرة، أما المجموعة "ب" فتشارك في الدروس عن 
ھذا النموذج االتساق لألطفال واألسر؛ كما سیوفر  بُعد لمدة أسبوع ثم العكس بالعكس في األسبوع الموالي.

سیحد من عدد األطفال والموظفین الذین یستخدمون الفصل الدراسي خالل األسبوع؛ وسیسمح بالتنظیف 
أو ربما یتجاوز الشروط الحالیة للصحة والسالمة  سوف یفي البرنامج العمیق والتعقیم بین المجموعات.

إرشادات إعادة فتح  التعافي وإعادة البناء والتجدید: NYSEDن قبل إلعادة الفتح على النحو الموصى بھ م
مدارس نیویورك واإلرشادات المؤقتة إلدارة الصحة في والیة نیویورك للتعلیم المباشر من مرحلة ریاض 

 .19-األطفال إلى الصف الثامن اإلعدادي أثناء حالة الطوارئ العامة المتعلقة بكوفید

أنھ قد یتعذّر على بعض الطالب نتیجة لظروفھم الطبیة، أو  AHRC NYCھناك تفّھم تام من قبل برامج 
مخاوفھم وشكوكھم العائلیة األخرى، على غرار النقل، االلتحاق بالتعلیم المباشر في ھذا الوقت، لذلك فإنھ 

 دیم طلب من الولّي.م عن بعد وذلك في حالة تقھؤالء الطالب االستمرار في التعلمن الممكن ل

، سواء مع التعلیم المباشر أو عن بعد، بنفس القدر من ضمان AHRC NYCتلتزم ریاض األطفال لدى 
وجود منھج أكادیمي شامل؛ والتركیز الشدید على الصحة والنظافة؛ إضافة إلى التدخالت السلوكیة 

ئیة واالنخراط فیھا بشكل روتیني؛ المستھدفة لمساعدة الطالب وتطویر القدرة على تحمل التدابیر الوقا
 وسیكون عنصر التنمیة االجتماعیة والعاطفیة القوي جوھر عملیة التدریس.

 العوامل التي تم أخذھا في االعتبار في قرار تقدیم نموذج ھجین للتعلیم: 

 17الصادر في  AHRCإجابات أولیاء األمور على استبیان أولیاء األمور التابع لقسم التعلیم في  •
، والذي عرض خیار تقدیم نموذج ھجین للتعلیم، یشیر إلى تفضیل األغلبیة لنموذج 2020یولیو 

لقد أتیحت الفرصة ألولیاء األمور لالختیار من بین نماذج ھجینة مختلفة وقد تم  ھجین للتعلیم.
 .االختیاراتتصمیم الخطة على ضوء تلك 

طلبات المساحة بالقدم المربع، وستقتصر سعة كل فصل تم تحدید طاقة االستیعاب من خالل مت •
النموذج الھجین المكون من أسبوع من . % من سعة الطالب50دراسي في مرحلة الروضة على 

التدریس عن بُعد وأسبوع من التعلیم المباشر یضمن حق التعلیم العادل لجمیع األطفال ویلبي 
  متطلبات المساحة الضروریة للتباعد االجتماعي.

بدعم المشتریات المركزیة وقد تم طلب معدات الحمایة  AHRC NYCتحظى إدارة التعلیم في  •
 الشخصیة لكل من الطالب والموظفین وستكون متاحة في اإلبّان.

سیتم نشر البروتوكوالت والممارسات المفصلة في الخطة التالیة على جمیع الموظفین واألسر وسیتم دمجھا  
 سیتم أیًضا إتاحة خطة إعادة الفتح على موقع ویب كل مدرسة. ین وأولیاء األمور.كتیبات الموظففي كل من 

منقحة، محلیة كانت أو وطنیة. المناسبة وتعكس أي لوائح جدیدة وتخضع الخطة للتغییر حسب الضرورة و
 سیتم إبالغ الموظفین والعائالت بالتغییرات فور حدوثھا.



 لصحة والسالمةا

 االستعداد .1
الحمایة الشخصیة وتشمل أقنعة الموظفین والطالب وواقي الوجھ، وقفازات لوازم معدات  •

  الموظفین، واألردیة؛ كما تم جرد وطلب موازین الحرارة.
تم جرد وطلب معدات الوقایة الشخصیة المتخصصة لممرضات المدارس وموظفي  •

أردیة ، ودروع للوجھ، وn95المدارس المعینین لتقییم ورعایة الطالب المرضى (أقنعة 
 یمكن التخلص منھا).

 تم جرد وطلب منتجات التنظیف والتعقیم اآلمنة. •
سیكون مدیر المدرسة بمثابة منسق السالمة وسیكون مسؤوالً عن االمتثال المستمر لخطة  •

 إعادة فتح المدرسة.
وستكون جھة االتصال الرئیسیة عند  19-ستعمل ممرضة المدرسة كمنسق موارد كوفید •

 إیجابیة، كما ستكون مسؤولة عن االتصاالت الالحقة. 19-تحدید حالة كوفید
 الطاقم -دخول / خروج المبنى  .2

سیتم فحص درجة حرارة الموظفین یومیًا عند الوصول إلى المدرسة من قبل موظفین  •
 معینین یرتدون معدات وقایة شخصیة تشمل النظارات الواقیة أو واقیات للوجھ مع قفازات.

فھرنھایت بالدخول إلى المبنى وسیتم  100ن تصل درجة حرارتھم لن یُسمح للموظفین الذی
 نصحھم بالعودة إلى منازلھم.

للعنایة بالنفس وباآلخرین" یومیًا عند  19-سیُطلب من الموظفین إكمال "استبیان كوفید •
 الوصول إلى المدرسة

 سیتم إعداد سجل یومي بالموظفین الذین تم فحصھم. •
بوالیة نیویورك، لن یتم تسجیل درجات الحرارة المسجلة، بل وفقًا للوائح وزارة الصحة 

 سیتم فقط تسجیل مؤشر على اجتیاز الفرد للفحص.
باإلبالغ عن  فیما یتعلق AHRCیخضع الموظفون للقواعد واللوائح التي وضعتھا   •

 والسفر إلى المواقع المحظورة.، 19-التعرض لكوفید
 المعلومات المحدثة والنماذج المطلوبةللحصول على  AHRCعلى موقع  االطالعیرجى 

 http://mhin.ahrcnyc.org/covid-19/c-19_home.htm 
ستوفر المدرسة أقنعة الوجھ لجمیع رتداء األقنعة في جمیع األوقات. سیُطلب من الموظفین ا •

 الموظفین؛ ولكن سیسمح للموظفین بارتداء أقنعة الوجھ المقبولة الخاصة بھم.
 .اال ومخرجا معینسیكون للموظفین مدخ •

 
 

 الطالب -دخول / خروج المبنى    



قبل إرسال أطفالھم  19-سیُطلب من األولیاء البحث عن أي عالمات أو أعراض على كوفید •
سیتم توجیھ اآلباء إلبقاء أطفالھم في المنزل في حالة وجود أي من ھذه  إلى المدرسة.

 السبب قبل العودة إلى المدرسة:العالمات، وسیتوّجب علیھم إجراء فحص طبّي لتحدید 
 درجة فھرنھایت أو أكثر)؛ 100حمى أو قشعریرة (• 
 سعال؛•  
 ضیق أو صعوبة التنفس.•  
 إعیاء؛•  
 آالم العضالت أو الجسم.•  
 آالم الرأس؛•  
 فقدان جدید في حاسة التذوق أو الشم.•  
 الحلق؛ التھاب•  
 احتقان أو سیالن األنف.•  
 ؛ و / أوغثیان أو قيء•  
 إسھال•  

في حالة ظھور عالمات أو أعراض على الطفل عند الوصول، أو إذا كان ھناك ما یبرر  •
فحص درجة حرارة األطفال عند وصولھم إلى المدرسة، فإن المدارس لدیھا القدرة 

 والموظفین ومعدات الحمایة الشخصیة الالزمة إلجراء فحص درجة حرارة األطفال.
للعنایة بالنفس وباآلخرین"  19-سیُطلب من الطالب بشكل دوري إكمال "استبیان كوفید  •

 عند الوصول أو عن بعد بمساعدة أولیاء األمور.
سیُطلب من الطالب ارتداء األقنعة، ما لم یتعذر ذلك، على غرار الحاالت التي یكون فیھا  •

یضعف فیھا الصحة الجسدیة  للطالب عذر طبي یمنعھ من ذلك؛ بما في ذلك الحاالت التي
سیتم بذل كل الجھود لضمان تعلیم الطالب اتباع جمیع بروتوكوالت السالمة،  والعقلیة.

 وتشمل على سبیل المثال ال الحصر التعلیمات الخاصة والتدخالت السلوكیة.
عند مغادرة الفصل، سیعمل موظفون معینون على مساعدة الطالب الذین یستخدمون النقل  •

ت على الصعود إلى حافلة واحدة في كل مرة، في انتظار العالمات التي تضمن بالحافال
 التباعد االجتماعي.

لن یُسمح لألولیاء الذین یختارون اصطحاب أطفالھم وإحضارھم بالدخول إلى مبنى   •
سیُطلب من  سیكون ھناك وقت ومكان مجدوالن للدخول إلى الفصل ومغادرتھ. المدرسة.

عند الوصول، سیعمل أحد الموظفین على استقبال الولي  ارتداء األقنعة.األولیاء واألطفال 
-والطالب عند الباب المخصص للغرض لفحص درجة الحرارة واستكمال "استبیان كوفید

عند مغادرة الفصل، سینتظر األولیاء  للعنایة بالنفس وباآلخرین" كما ھو مطلوب. 19
سیرافق الموظفون المعینون الطالب إلى  خارج المبنى على مسافات متباعدة اجتماعیًا.

 الخارج.

 الزوار -دخول / خروج المبنى   



سیكون ھناك وقت  لن یُسمح للزوار، بما في ذلك األولیاء، بدخول المبنى دون موعد. •
یجب على الزوار، عند وصولھم، ارتداء األقنعة وأن  ومكان مجدوالن للدخول والخروج.

 للعنایة بالنفس وباآلخرین". 19-"استبیان كوفید حرارتھم وملءیتم فحص درجة 
وتدریب أولیاء األمور /  CPSE / CSEسیتم إجراء مقابالت العیادات واجتماعات  •

 وورش العمل ومؤتمرات أولیاء األمور والمعلمین عبر منصة افتراضیة
 یجب على الموظفین والطالب إحضار غداءھم معھم -لن یُسمح بخدمة توصیل الطعام  •
 تُجرى عند الباب فقطع عملیات التسلیم األخرى جمی •

 
 

 الفحوصات الطبیة .3
 

. (راجع 19-سیتلقى األولیاء / األوصیاء والموظفون تعلیمات مفصلة حول أعراض كوفید •
إذا لوحظت ھذه األعراض في  التابع لكتیب الموظفین وأولیاء األمور). 19-ملحق كوفید

ب عدم إبالغ المدرسة حتى یتم إجراء تقییم طبي المنزل، فیجب على الموظفین و / أو الطال
 إضافي لتحدید السبب.

إذا لوحظت ھذه األعراض في المدرسة، یجب على الطالب و / أو الموظفین تقدیم تقریر  •
یجب عزل أي شخص تبلغ درجة حرارتھ  إلى مكتب الصحة المدرسیة إلجراء تقییم للحالة.

سیتم مراقبة الطالب في منطقة محددة  فورا.درجة فھرنھایت وإرسالھ إلى المنزل  100
 ومعزولة أثناء انتظار نقلھم إلى منازلھم.

  ستخصص كل مدرسة موقعین لخدمات الصحة المدرسیة.
، أي عندما تكون نتیجة اختبار الموظف أو الطالب 19-إذا تم إیجاد حالة مؤكدة لكوفید •

سیتم إخطار  .CDCإیجابیة، سیتم إغالق الفصل الدراسي وتعقیمھ تماًما وفقًا للوائح 
الموظفین وأولیاء أمور الطالب في الفصل، وأي فرد كان على اتصال طویل مع الطالب/ 

یوًما من تاریخ التعرض. ستستمر عملیة التعلیم عن بعد  14دة الموظف بالحجر الصحي لم
إذا تم اإلبالغ عن حالة إیجابیة ثانیة في فصل دراسي آخر،  خالل فترة الحجر الصحي.

سیتم اإلبالغ عن جمیع الحاالت المؤكدة إلى وزارة الصحة  فسیتم اتباع نفس البروتوكول.
باع التعلیمات والتوجیھات من السلطات الصحیة بمدینة نیویورك لالختبار والتتبع وسیتم ات

  المحلیة فیما یتعلق باإلبالغ والعزل واإلغالق.
فیما یتعلق باإلبالغ عن  AHRCیخضع الموظفون للقواعد واللوائح التي وضعتھا  •

 ، والسفر إلى المواقع المحظورة.19-التعرض لكوفید
 
 المحدثة والنماذج المطلوبة للحصول على المعلومات AHRCعلى موقع  االطالعیرجى  



یخضع الطالب للقواعد واللوائح المنصوص علیھا في اإلرشادات المؤقتة إلدارة الصحة   •
في والیة نیویورك للتعلیم المباشر من مرحلة ریاض األطفال إلى الصف الثامن اإلعدادي 

 .19-أثناء حالة الطوارئ العامة المتعلقة بكوفید
، وعلى ھذا النحو، ستكون جھة 19-منسق كوفیدبصفتھا یتم تعیین ممرضة المدرسة س •

 19-والمسؤولة عن اإلحاالت الختبار كوفید 19-االتصال الرئیسیة عند تحدید حاالت كوفید
 والمتابعة وجمیع االتصاالت الالحقة.
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 الالفتات   

عالیة الوضوح على غرار سیتم وضع الفتات تصور أعمال النظافة الصحیة في مناطق  •
مدخل المدرسة، ودورات المیاه، والفصول الدراسیة، والمكاتب، والممرات، وما إلى ذلك 

 لتكون بمثابة تذكیر یومي ألعمال النظافة الصحیة التالیة.

 

 أقنعة الوجھ 

سیُطلب من  یجب على الموظفین والطالب وأي فرد یدخل المبنى ارتداء أقنعة وجھ مقبولة. •
ارتداء األقنعة، ما لم یتعذر ذلك، على غرار الحاالت التي یكون فیھا للطالب عذر  الطالب

سیتم  طبي یمنعھ من ذلك؛ بما في ذلك الحاالت التي یضعف فیھا الصحة الجسدیة والعقلیة.
بذل كل الجھود لضمان تعلیم الطالب اتباع جمیع بروتوكوالت السالمة، وتشمل على سبیل 

سیتلقى الطالب والموظفون  علیمات الخاصة والتدخالت السلوكیة.المثال ال الحصر الت
تعلیمات حول الطرق المناسبة الرتداء وإزالة أغطیة الوجھ أثناء الوجبات أو فترات الراحة 

سیتم توفیر أغطیة للوجھ، ولكن سیتم السماح بأغطیة الوجھ المناسبة من المنزل  الالزمة.
  .CDCوالتي تلبي معاییر 

  

 الیدیننظافة 



ثانیة بشكل متكرر على  20بالصابون والماء الدافئ لمدة  بطریقة تقلیدیةیتم غسل الیدین  •
مدار الیوم ولكن على األقل عند الوصول وبعد استخدام الحمام وقبل وبعد الوجبات وبعد 

ومسح أو تنظیف  عدات الوقایة الشخصیة وبعد العطسالتمارین الریاضیة وقبل وبعد إزالة م
 األنف أو السعال

% كحول أو أكثر) في كل فصل دراسي، 60سیتم توفیر معقمات األیدي المعّدة بالكحول ( •
ودورة میاه، وممر، ومكتب وصالة ریاضیة؛ وسیتم اإلشراف على االستخدام من قبل 

 موظفي الفصل.

    

 نظافة الجھاز التنفسي 

یرات المرئیة المتكررة والمستمرة في جمیع أنحاء سیتم وضع التعلیمات والتعزیزات والتذك •
المبنى لتذكیر الموظفین والطالب بأھمیة تغطیة األنف والفم بمندیل عند السعال أو العطس 

 أو استخدام الجزء الداخلي من الكوع أو القمیص في حالة عدم توفّر المنادیل.
 لدینا إمدادات كافیة من المنادیل •

  

 التباعد االجتماعي 

ضع المكاتب على مسافة ستة أقدام على األقل من بعضھا البعض مع وجود مناطق معلّمة تو •
  بالشریط الالصق على أرضیة الفصل؛

 تحتوي المكاتب والكراسي على اسم الطالب •
 الشخصیة في صنادیقالمستلزمات یتم وضع  •
 لشخصیة في صنادیق للحد من مشاركتھایتم وضع ملصقات على المستلزمات ا •
، مع وضع عالمات المسافات لتحدید لممرات لتحدید اتجاه حركة الّسیرأسھم في اتوضع  •

 مسافة آمنة
ستظل مجموعات الفصل الدراسي ثابتة، أي أن نفس المجموعة من الطالب سیبقون معًا  •

یمنع اختالط  آخرین.نین وذلك للحد من التفاعالت مع أفراد طوال الیوم مع الموظفین المعی
  األماكن العامة. الفصول في مناطق

لقاعة ة، مما یتیح استخدام فئة واحدة لاستخدام محدود ومجدول لصالة األلعاب الریاضی •
تم ترسیم حدود صاالت األلعاب الریاضیة  ویتیح وقتًا للتعقیم والتنظیف بین كل استخدام.

ن لو لضمان مسافة اثني عشر قدًما في جمیع االتجاھات عند مشاركة الطالب في األنشطة.
  یتم استخدام المالعب.

 سیتم تناول الغداء في الفصول الدراسیة، ولن یتم استخدام المشرب. •
 لن یتم إقامة تجمعات أو عروض أو أحداث جماعیة كبیرة أخرى •



طالبان كحد أقصى في وقت واحد مع أحد الموظفین المصاحبین جدول استعمال الحمام:  •
 ة والحفاظ على التباعد االجتماعيللطالب لضمان اتباع جمیع االحتیاطات الصحی

 ال توجد رحالت میدانیة •
تم تصمیم جداول العالج والبروتوكوالت للحد من حركة المرور في الممرات. یتم تعیین  •

غرفة للمعالجین وسیتم تخصیص مساحة ستة أقدام مربعة للعمل، إما داخل الفصل الدراسي 
میع المواد التي یستخدمھا المعالجون، یجب تنظیف ج أو، إذا لزم األمر، في موقع منفصل.

 بما في ذلك معدات العالج الطبیعي، وتعقیمھا بین االستخدامات.

سیتلقى الطالب تعلیمات مستھدفة حول عادات النظافة الصحیة المذكورة أعاله، بما في ذلك ارتداء 
 .والطرق المناسبة الرتدائھ وخلعھ، وتغییره القناع

 
 ذین یعانون من ضعف المناعةاعتبارات خاصة للطالب ال .5

قد ال یتمكن الطالب الضعفاء طبیًا من الحفاظ على التباعد االجتماعي أو نظافة الید أو الجھاز 
و الصحة المدرسیة مع یسیعمل مدیر المدرسة وأخصائ التنفسي أو ارتداء غطاء أو قناع للوجھ.

احتیاجات الطالب مع حمایة صحتھ  أسرة الطالب ومقدم الرعایة الصحیة لتحدید أفضل السبل لتلبیة
 سیتم توفیر التعلیم عن بعد والعالج عن بعد بناًء على طلب الوالدین. وسالمتھ في بیئة مخّصصة.

 

 المرافق

ھیكل المبنى، والمساحة بالقدم المربع وتصمیم الفصل الدراسي كلھا معطیات سترّسخ نماذج إعادة  
% من النماذج الھجینة في ریاض 50الفتح، أي التعلیم المباشر في برامج سن االلتحاق بالمدرسة و

عد االجتماعي، لقد سمح النموذج الذي تم اختیاره لكل موقع للبرنامج بتلبیة متطلبات التبا األطفال.
لم یكن من الضروري إعادة ترتیب الفضاء أو  لتوفیر أقصى حمایة ممكنة من انتشار فیروس كورونا.

لذلك، لن یكون ھناك أي تأثیر على االمتثال لقانون الحرائق أو عملیات التفتیش أو  إعادة الغرض منھ.
 مخارج الطوارئ أو غیرھا من قوانین مشاكل المنشآت العامة.

 والتطھیر نظیفالت  

مع  ت إعادة الفتح للتنظیف والتطھیر"بروتوكوالت التنظیف والتعقیم "إرشادا تتماشى .1
 العامة للتنظیف الروتیني للفصل الدراسي. AHRCوبروتوكوالت  OSHAمتطلبات 

 
 االجراءات الوقائیة  .2

 تم تنظیف المرفق وتعقیمھ بالكامل 
 تم فصل صنابیر المیاه 



  المسامیة و / أو الناعمة، بما في ذلك السجاد، من الفصول تمت إزالة جمیع المواد
 الدراسیة.

  تم منع اللوازم الجماعیة وسیحصل كل طالب على لوازم شخصیة ُمصنَّفة في صنادیق 
  تمت إزالة األثاث الخارجي 
  تم ترمیز معدات الصالة الریاضیة باأللوان وسیتم وضعھا جانبًا بعد كل استخدام واحد

 نھایة الیوملتعقیمھا في 
  تكون مزودة بمرشحات أو سأنظمة التدفئة / مكیفات الھواء مزودةHEPA  یتم تركیبھا

 وصیانتھا شھریًا
  سیتم تشغیل الحنفیات قبل افتتاح المبنى 
 تم تعلیق معقمات الجدران في كل فصل دراسي 
  تم طلب معدات تنظیف إضافیة؛ مثل معدات المسح المنفصلة للحمامات والفصول

 اسیةالدر
 تم تعیین موظفي حراسة إضافیین 

 
 

 جدول التنظیف الیومي .3
 .یتم تنظیف جمیع األسطح والمعدات یومیًا بالصابون والماء والمطھرات اآلمنة بیئیًا  
  موظفو الصّف مسؤولون، في نھایة الیوم الدراسي، عن تنظیف مكاتب الفصول

باإلضافة إلى التنظیف الالزم الدراسیة، والطاوالت، واألدوات الیدویة، وما إلى ذلك، 
یتبع موظفو الحراسة جدوال زمنیا یومیا لتنظیف الفصول الدراسیة  أثناء الیوم.

 واألماكن المشتركة والمكاتب. (مرفق)
  تمت إضافة عملیات تنظیف إضافیة لألسطح التي یتم لمسھا بشكل متكرر مثل مقابض

الت والھواتف ولوحات المفاتیح، األبواب ومكابس اإلضاءة والمقابض والمكاتب والطاو
 إلى جدول التنظیف

 سیتم االحتفاظ بالسجل الیومي الذي یتضمن التاریخ والوقت وأماكن التنظیف والتطھیر 
 

أقنعة الوجھ، وواقیات العین عند  الحراسة بمعدات الحمایة الشخصیة: وسیتم تزوید موظف .4
 الضرورة، والقفازات.

 
سیتم اتباع إجراءات مركز السیطرة على األمراض بدقة إلغالق الفصل الدراسي في حالة   .5

 .19-إصابة الطالب أو الموظف بكوفید
 

 سیتم اتباع إجراءات مركز السیطرة على األمراض بدقة لتنظیف مكتب الصحة المدرسیة .6

 



 تدریبات السالمة  

سیتلقى جمیع الطالب  قًا للجدول الزمني.سیتم إجراء تدریبات الطوارئ والسالمة المطلوبة وف
سیتم إجراء  تعلیمات حول إجراءات الطوارئ والمشاركة في التدریبات عندما یحضرون شخصیًا.

التدریبات وفقًا لجدول زمني متقطع. یتم إخالء كل فصل دراسي على حدة، ویتم االحتفاظ بمسافة 
العزل داخل الفصل الدراسي، مع الحفاظ على سیتم إجراء تدریبات و اجتماعیة مناسبة بین الطالب.

 التباعد االجتماعي واستخدام األقنعة.

 

 التغذیة 

على الطالب إحضار  .AHRCال یتم تقدیم الطعام في مدارس  ال توجد خطة لتغییر التدریبات الحالیة.
لالقتراحات الواردة في یتم تشجیع أولیاء األمور على تقدیم أطعمة صحیة ومغذیة وفقًا  غدائھم من المنزل.

دلیل األولیاء الذي تتلقاه كل أسرة في بدایة كل عام دراسي سیتم تناول الوجبات في الفصل الدراسي في 
 محاولة للحفاظ على الفوج، والحفاظ على التباعد االجتماعي والحد من الحركة في جمیع أنحاء المبنى.

 اول الطعام.سیرتدي الموظفون قفازات لمساعدة الطالب أثناء تن

 

 وسائل النقل

، من المتوقع أن یقوم مكتب نقل التلمیذ التابع لوزارة التعلیم بمدینة نیویورك 2020یولیو  31اعتباًرا من 
من المتوقع تطبیق توصیات فحص درجة الحرارة  .IEPبتوفیر النقل بالحافالت وفقًا لما ینص علیھ 
اعتباًرا من ھذا التاریخ، ال توجد تعلیمات محددة تصف  نقل.والتباعد االجتماعي وارتداء األقنعة أثناء ال

 سیتم إخطار الوالدین حالما تتوفر المعلومات.و البروتوكوالت التي سیتم وضعھا.

یُنصح أولیاء األمور باالتصال بالمدرسة قبل االفتتاح إذا كانوا یخططون لنقل أطفالھم إلى المدرسة بمفردھم 
سیتلقى اآلباء تعلیمات محددة بشأن  االستعداد للوصول اآلمن وفحص األطفال.حتى تتمكن المدرسة من 

 وقت الوصول ومغادرة الفصل، موقع الدخول والخروج، واإلجراءات التي سیتم اتباعھا.

 

 العاطفي االجتماعي االھتمام

مدرسي سیتم إنشاء مجلس استشاري یتألف من مختص في علم النفس المدرسي، ومستشار في التوجیھ ال
 /أخصائي اجتماعي، ومعلمین، وسیساھم األولیاء والطالب في خطة برنامج اإلرشاد المدرسي.

سیتم تطویر خطة إرشاد مدرسیة شاملة مع تحدید أولویات واضحة للصحة العقلیة والرفاھیة استجابة 
 وتأثیرھا وإضافتھا إلى المناھج الدراسیة الحالیة. 19-لتحدیات كوفید



، والطالب AHRC NYCعاطفي االجتماعي عنصًرا أساسیًا في المناھج الدراسیة في مدارس یعد التعلم ال 
والعائالت مدعومون بخبرة محللي السلوك المعتمدین من مجلس اإلدارة وعلماء النفس في المدرسة وفي 

الطالب  تعد معالجة سلوك برنامج سن االلتحاق بالمدرسة، واألخصائي االجتماعي و / أو مستشار التوجیھ.
وتحدیات الصحة العقلیة جزًءا ال یتجزأ من البرنامج، كما أن عملیة جمع البیانات ومراجعتھا واالستجابة لھا 

یعد التركیز القوي على دعم األسرة أیًضا  تمكن الموظفین من االستجابة بشكل مباشر الحتیاجات الطالب.
یتم  وورش عمل الوالدین مستمرة وستستمر عن بعد. جانبًا أساسیًا من البرنامج، كما أن استشارات الوالدین

استخدام نموذج الھرم لدعم التطور االجتماعي والعاطفي لألطفال المولودین حتى سن الخامسة في ریاض 
 األطفال.

، التي تشمل موارد 19-یعد الدعم العاطفي االجتماعي للموظفین مھًما بنفس القدر، وتتوفر موارد كوفید
على الویب ویمكن الوصول إلیھا من قبل الموظفین والعائالت  AHRC NYCعلى موقع للصحة العقلیة، 

موارد إضافیة لتوزیعھا على العائالت  19-سیشمل ملحق اإلرشاد المدرسي الشامل لكوفید أیضا.
 والموظفین.

 .ستشمل فرص التعلم المھنیة للموظفین موضوعات مھمة تتعلق بالرفاھیة الشخصیة والعاطفیة للطالب

 الحضور والغیاب

عملیة التسجیل ھي نفسھا  .NYC DOE CMRیسجل المعلم الحضور یومیًا ویتم اإلبالغ عنھ شھریًا في 
 سواء كان الحضور شخصیًا أو بالمشاركة النشطة في التعلیمات عن بُعد.

الرسائل النصیة أو توجد إجراءات لمعالجة الغیابات وتشمل أوال المتابعة من قبل المعلمین عبر الھاتف أو 
كما یمكن إجراء متابعة إضافیة بواسطة ممرضة أو مستشار توجیھ أو أخصائي  البرید اإللكتروني.
یقع إیالء أھمیة بالغة على تقییم احتیاجات الطالب واألسرة وتحدید العقبات التي تؤثر  اجتماعي أو مدیر.

  على الحضور، ال سیما أثناء التدریس عن بُعد.

 ع إجراءات اإلبالغ عن الغیابات المتكررة على النحو المبین في عقد إدارة التعلیم بمدینة نیویورك.سیتم اتبا

 التكنولوجیا

قبل بدایة إغالق  2020-2019لقد تم إجراء مسح استقصائي لطالب المدرسة في العام الدراسي الفارط 
العائالت مساعدة وتعلیمات في مجال تلقت  المدرسة للتأكد من قدرتھم على المشاركة في التعلم عن بعد.

وقد  .Google Classroomو  Microsoft Teamsو  ZOOMتكنولوجیا المعلومات للوصول إلى 
وبالتالي، فإن الطالب العائدین یمكنھم استعمال التكنولوجیا ویمكنھم  تم توفیر أجھزة آیباد عند الحاجة.

 المشاركة في التعلم عن بعد.

ستقصائي عن التكنولوجیا ألسر الطالب الجدد الذین سیدخلون ألول مرة في سبتمبر سیتم إرسال المسح اال
بناًء على النتائج، ستتلقى العائالت المساعدة و / أو المعدات الالزمة لضمان وصول كل طالب إلى  القادم.

 التكنولوجیا.



 

 التعلیم والتعلم

تقدم مدرسة  لم الشخصي والتعلیم عن بعد.تتضمن استمراریة خطط التعلم لبرامج المدرسة التحضیر للتع
اإلعدادیة  AHRCاإلعدادیة / الثانویة ومدرسة  AHRCومدرسة  AHRCبروكلین بلو فاذر االبتدائیة 

، وتشمل 100ولوائح المفوض الجزء  NYSبنیویورك سیتي تعلیمات أكادیمیة صارمة تتماشى مع معاییر 
  التربیة البدنیة والفنون والتعلیم الوظیفي والتكنولوجیا.

لتعلیم الطفولة المبكرة، حیث یتم استخدام  NYSلمرحلة الحضانة مع معاییر  AHRC NYCیتوافق منھج 
 إلعالم تخطیط الدرس، ونموذج الھرم. المنھج اإلبداعي

؛ كما NYSخطط التعلیم عن بعد لكل من المدرسة ودور الحضانة مع معاییر التعلم لدى  تتالءمكما  
تواصل التفاعل المنتظم والموضوعي مع المعلم، إضافة إلى إرشادات للطالب واألسر والدعم التشغیلي 

  اإلضافي المطلوب في بیئة التعلم عن بعد.

ستمرار سواء بشكل شخصي أو عن طریق التعلیم عن بعد یتم تقدیم فترات وأھداف برنامج التعلیم الفردي با
یتم توفیر جمیع التسھیالت والتعدیالت والخدمات التكمیلیة الالزمة، بما في ذلك  والعالج عن بعد.

تستمر عملیات التقییم  ).FAPEالتكنولوجیا المساعدة لضمان توفیر التعلیم العام المجاني والمالئم (
واجتماعات أولیاء األمور  CPSE / CSEستعقد اجتماعات  یة كما ھو مقرر.والتقاریر الفصلیة والسنو

والمعلمین لمناقشة تقاریر التقدم كل ثالثي باإلضافة إلى مؤتمرات أولیاء األمور المجدولة بانتظام عبر 
  منصة عن بعد.

 الموظفین

شھادة صالحة ومناسبة یحمل المعلمون وقادة المدارس والمقاطعات ومھنیو خدمة الموظفین والتالمیذ 
لقد تم وضع بروتوكوالت، حسب القانون، لتوظیف المعلمین المرشحین الذین لدیھم خطة دراسة  لتعیینھم.

 تؤدي إلى الشھادة المناسبة لدعم التدریس.

 تطویر الموظفین 

یع لجم CTLEستحافظ برامج سن االلتحاق بالمدرسة على الدورات التدریبیة وورش العمل المعتمدة من 
مجاالت المناھج الدراسیة للموظفین الجدد والحالیین، والدعم السلوكي، واالستراتیجیات التعلیمیة، والتي 

وسیستمر ھذا األمر من قبل المسؤولین ومدربي الموظفین وغیرھم من الموظفین  یمكن الوصول إلیھا ھنا.
تشمل ھذه  .19-مھنیا خاصا بكوفیدستقدم البرامج أیًضا تطویرا  ذوي الخبرة في تقدیم ھذا المحتوى.

 التدریبات على سبیل المثال ال الحصر:

 CDCنظافة الید والجھاز التنفسي السلیم حسب تعالیم  •
 طریقة ارتداء المعدات الشخصیة الواقیة وخلعھا والتخلص منھا بالشكل المناسب •



 ارتداء القناع المناسب في حرم المدرسة •
 اسب في بیئة المدرسة والحفاظ علیھ.طرق لدعم التباعد االجتماعي المن •
التدریبات على استعمال التكنولوجیا للطالب والموظفین والعائالت في الحاالت التي یكون فیھا  •

التعلم عن بعد ضروریًا (أي التدریبات المتعلقة باستخدام األجھزة باإلضافة إلى االستخدام 
 الفعال للمناھج واألنظمة الرقمیة)

 الصحة العقلیة لكل من الموظفین والطالب خالل ھذه األوقاتاستراتیجیات لدعم  •

للتعلم المباشر أو التعلم عن بعد وذلك حسب الحاجة. سیتم إجراء ھذه  ءسیتم تقدیم ھذه التدریبات سوا
سیتم إجراء جمیع  في ھذه المجاالت المحددة. CDCالبرامج من قبل موظفین مطلعین على إرشادات 

بیئات تضمن تلبیة متطلبات التباعد االجتماعي؛ وأن یحافظ جمیع الموظفین على التدریبات الشخصیة في 
ستتم مشاركة المواد التدریبیة رقمیًا للحد من احتمالیة  إجراءات غسل الیدین واالستخدام المناسب للقناع.

سیتم استعمال أوراق الحضور وبروتوكوالت صارمة لحفظ السجالت في جمیع  وجود مستندات ملوثة.
 التدریبات لضمان تلقي جمیع الموظفین التدریبات المتعلقة بكوفید وفقًا لجدول زمني ثابت.

 

 التواصل / األسرة والمشاركة المجتمعیة

للمدارس وبرامج ما قبل المدرسة بالتعاون مع اإلداریین  AHRCNYCتم تطویر خطة إعادة فتح برامج 
قبل تطویر الخطة، تم  ألمور / األوصیاء القانونیین.وأعضاء ھیئة التدریس وممرضات المدارس وأولیاء ا

وقد تم دمج خیارات  اجراء مسح استقصائي للعائالت فیما یتعلق بتصمیم إعادة فتح المدرسة المفضل لدیھم.
عقدت اجتماعات مجلس المدینة مع موظفي كل مدرسة الستنباط األسئلة  الوالدین في الخطة النھائیة.

وسیتم تحمیل الخطة على موقع  اع مع قیادة النقابة قبل التقدیم النھائي للخطة.واالقتراحات وعقد اجتم
  .AHRCمدارس 

جمیع  19-نظاًما قویًا للتواصل مع العائالت، وقد استخدمت خالل جائحة كوفید AHRCتمتلك مدارس 
اتصاالت عبر الھاتف  الطرق إلبقاء اآلباء على اطالع دائم والحفاظ على اتصال منتظم ومتكرر وشفاف:

وعبر البرید اإللكتروني؛ االتصال المباشر عبر الھاتف والرسائل النصیة والبرید اإللكتروني بین األولیاء 
والمعلمین وعلماء النفس في المدرسة واألخصائي االجتماعي ومستشار التوجیھ والممرضات والمدرسة؛ 

استطالعات الرأي التكنولوجیة؛ إعادة فتح  مشارطة روابط للحصول على أحدث المعلومات والموارد؛
 .AHRC؛ والوصول إلى المدرسة ومواقع 19-استطالعات التفضیل؛ كتیبات األولیاء ومكمالت كوفید


