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سنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع يرجى مالحظة أن هذه الخطة قد تتطور على مدار العام الدراسي استجابةً ألحدث التوصيات الطبية. 

الفيدراليين لضمان أن خطتنا تلبي الطبيعة المتغيرة للوباء. اعرف المزيد على ومن الوالية  الخبراء الطبيين المحليين و  
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د. جيمس جراى   Dr. James Gray 

 المشرف العام مدارس جيفرسون باريش

 

SUPERINTENDENT’S LETTER 
 

 

 رسالة المشرف العام
 باريش,  

 الطالب والمعلمين واإلداريين وموظفي الدعم  -العام الدراسي الماضي مع عدم اليقين بشأن التحديات المقبلة. دخلنا جميًعا  ناافتتح

 ألول مرة. في هذا الوقت من العام الماضي ، لم يكن هناك لقاح وال مخطط لكيفية  ةعالمي ةعاًما دراسيًا خالل جائحة صحي -واألسر 

.91-كوفيد حفاظ على الطالب والموظفين في مأمن منشخصيًا مع العلم الت   

مدارسنا ، تتوفر اللقاحات اآلمنة فى  91-كوفيد تبدو األمور مختلفة مع دخولنا هذا العام الدراسي. بينما ال يزال يتعين علينا توقع حاالت

ططًا لكيفية تعليم الطالب بأمان شخصيًا أثناء عاًما فما فوق. لدينا أيًضا مخ 91والفعالة على نطاق واسع للبالغين واألطفال من سن 

.الوباء. شهد خبراء طبيون أن مدارس لويزيانا كانت من بين أكثر البيئات أمانًا لألطفال   

أولويتنا هي توفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة للطالب مع الحفاظ على سالمة الجميع. كمعلمين ، لسنا خبراء في الفيروس. لهذا السبب 

في جيفرسون باريش. لقد طورنا  91-كوفيد العمل جنبًا إلى جنب مع الخبراء الطبيين المحليين والدوليين منذ ما قبل أول حالةواصلنا 

تدابير التخفيف الخاصة بنا باستخدام إرشادات من وزارة التعليم في لويزيانا ، ووزارة الصحة في لويزيانا ، ومراكز السيطرة على 

و الوقاية منها, و شركاء الصحة المحليين. األمراض  

تستند إرشاداتنا إلى أفضل المعلومات المتاحة اليوم. سنواصل العمل مع الخبراء الطبيين للتأكد من أن إجراءات التخفيف لدينا تعطي 

لطبية ، سنقوم بتعديل األولوية لسالمة الطالب والموظفين وتكون مناسبة للوضع الصحي الحالي. مع تطور الفيروس والتوصيات ا

خططنا وفقًا لذلك حتى نتمكن من االستمرار في تعليم األطفال بأمان من خالل ما نأمل جميًعا أن يكون أحد الفصول األخيرة لهذا الوباء 

.الرهيب  

والدعم الذي ال يرجع نجاح العام الماضي إلى العمل الدؤوب الذي قام به مدرسونا ، واإلداريون ، وموظفو الدعم ، والعائالت ، 

 جيفرسون باريش رس والمجتمع. لقد اجتمعنا جميًعا. لم يكن األمر سهالً دائًما ، لكن عائلة مدارسايتزعزع من مجلس إدارة المد

 بأكملها أبقت األطفال في المقدمة. ليس لديكم فقط أسمى آيات االمتنان ، ولكن لديكم ثقتي بأننا سنرتقي إلى مستوى المناسبة مرة أخرى

.لتلبية احتياجات جميع األطفال  
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 الصحة و السالمة :

ف نحافظ على سالمة الطالب و الموظفين ؟كي  

تتبع والية لويزيانا إرشادات من خبراء الصحة العامة عند اتخاذ القرارات سالمة طالبنا و موظفينا هي مسؤوليتنا العليا . 

المتعلقة بإعادة فتح المدارس ، و التي تشمل المراحل التي يتم البدء فيها بمجرد استيفاء معايير معينة للصحة العامة . إذا 

د من المرونة و المزيد من الفرص للتدريس و تحسنت حالة الصحة العامة ، فقد يتم تخفيف القيود تدريجياً ، مما يسمح بمزي

التعلم الشخصي . إذا ساءت حالة الصحة العامة ، فقد يتم تشديد القيود تدريجياً ، مما يسمح بمرونة أقل و فرص أقال للتدريس 

 و التعلم بشكل شخصي .

باإلضافة . توجيهات تشغيل المدارس 2222إلنجاز لجاهزة  اإلرشادات من لويزيانا تتبع سوف جيفرسون بداية قويةخطة 

من أجل زيادة أمن الطالب, الموظفين, و تدابير أمان إضافية و قيود معينة إلى العمل بتوجيهات و توصيات الوالية, قد نتخذ 

 العائالت.

: 1211-1219الدراسى  نحن ننفذ ما يلي من بروتوكوالت السالمة اإلضافية في العام  

 

 
 

الحفاظ على التباعد 

االجتماعي و التجمع 

 الثابت

.يجب أن يحافظ البالغون على مسافة ستة أقدام من البالغين والطالب اآلخرين   • 

مادية ال تقل عن ثالثة أقدام من الطالب اآلخرين وستة أقدام من يجب أن يحافظ الطالب على مسافة  •

    .البالغين في فصل دراسي أو مكان داخلي إلى أقصى حد ممكن

يجب أن يظل الطالب غير القادرين على الحفاظ على مسافة مادية ال تقل عن ثالثة أقدام من  •

يجب الحفاظ على تكوين ثابتة.  مجموعات اآلخرين أو ستة أقدام من البالغين في حالة   الطالب 

.المجموعة الثابتة ألطول فترة ممكنة    

 ثالثة قد يتغير تكوين المجموعة إذا كان الطالب قادرين على الحفاظ على مسافة مادية ال تقل عن •

 أقصى من البالغين في فصل دراسي أو مكان داخلي إلى أقدام من الطالب اآلخرين وستة أقدام         ,

    .أقصى حد ممكن

يجب أن يستمر الطالب ذوو اإلعاقة في تلقي التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة في البيئة األقل  •

.تقييًدا    

يجب على المدارس أن تأخذ في االعتبار أي مقدمي خدمة إضافيين قد يحتاجون إلى دخول الفصل  •

صل الدراسيالدراسي ، والطالب الذين يتلقون خدمات خارج الف    

ة.على سبيل المثال ، الموارد( ، و / أو الطالب الذين يتلقون خدمات من خالل طرق تعليمية بديل)   

   . لديهم مخاوف صحية أو مخاوف أخرى تجعل ارتداء أقنعة الوجه أمًرا صعبًاالموظفين الذين  

 •   سيتم النظر في االستثناءات على أساس فردي للطالب و

.  22-من أجل كوفيد في الداخل والخارج السفر لتعزيز سالمة 23228رئاسي رقم التنفيذي المر األ   

 •   ىلدائما بناء ع افلة المدرسية ارتداء قناع للوجهيجب على جميع السائقين والركاب في الح

..التزموا بمتطلبات التباعد الجسدي أثناء التواجد في الهواء الطلقإذا  ال يحتاج جميع البالغين والطالب  • 

     .قناع للوجه الملقحين وغير الملقحين بالكامل إلى ارتداء المالبس

ص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل قناع وجه في األماكن الخارجية من المستحسن أن يرتدي األشخا

  أفراد آخرين لم يتم تطعيمهم بشكلالمزدحمة أو أثناء األنشطة التي تنطوي على اتصال وثيق دائم مع 

.كامل  

   .قناع الوجه أثناء وجودهم داخل منشأة المدرسة يرتدوا بيج التطعيم,

•     حالةعن  بغض النظر ,فى مدارس جيفرسون باريش و الزوار والطالب الموظفيىنجميع   غطاء الوجه 
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مالحظة 

 أعراض

91-كوفيد  

المتاح تجاريًا ، بما في ذلك المطهرات يجب تنظيف األسطح عالية اللمس باستخدام محلول التنظيف  • 

يوم. المعتمدة من وكالة حماية البيئة مرتين على األقل لكل    
:هذا يشمل    

  , مفاتيح اإلنارة واألبواب والمقاعد والدرابزين وتركيبات الحمامات  

المواد والمعدات األسطح واألشياء في المكتبات والمختبرات واإلعدادات األخرى حيث يتم استخدام    

.مكاتب الطالب ، والتي يجب تنظيفها قبل وبعد استخدام كل طالب, العملية    

    .يجب تقليل مشاركة المواد بين الطالب •

 • يجب تنظيف معدات المالعب والمعدات الرياضية حسب الضرورة ، اعتماًدا على تكرار االستخدام

المستلزمات الصحية وفقًا لدور وعدد وعمر الطالب أوسيتم تزويد موظفي المدرسة بكمية كافية من  •  

.البالغون الذين يخدمهم هذا الموظف    

 

 

 

 

 

 

 

 

.(يجب على الطالب والموظفين المرضى البقاء في المنزل )بغض النظر عن المرض •  

يجب على الموظفين واألسر إخطار مسؤولي المدرسة )على سبيل المثال ، نقطة االتصال المعينة( إذا أصيبوا  •

    22-كوفيد مرض أعراض لهم )أسرهم(اطفأ)الموظفون( أو 

إيجابية ، أو تعرضت لشخص مصاب بأعراض أو حالة مؤكدة أو مشتبه  22-كوفيد أو كانت نتيجة االختبار    

22-من كوفيد بها     

 22-كوفيد يجب على كل مدرسة إنشاء منطقة تستخدم لعزل الموظفين والطالب الذين يعانون من األعراض •

.()مثل الحمى والسعال المستمر وضيق التنفس    

.يجب مراقبة الطالب في منطقة العزل في جميع األوقات •  

.مريضيجب تنظيف منطقة العزل بعد أن يشغلها طالب أو بالغ  •  

.سيكون اآلباء مسؤولين عن اصطحاب طفلهم من المدرسة إذا تقرر أن الطالب يعاني من أي عالمات مرض •  

.غسل اليدين في بعض الحاالت  

 •   كحول على األقل بدالً من ٪62يمكن استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على 

.تدخل فيها مجموعة جديدة من الطالبالمطهر في كل مرة   

                  يجب على المدرسين في الفصل أن يغسلوا أيديهم أو يستخدمون أيديهم   

.يجب على الطالب غسل أيديهم أو استخدام معقم اليدين بعد تغيير أي منها  • 

. وقبل الخروج من المدرسة  

معدات اللعب في الهواء الطلققبل وبعد األكل وقبل وبعد استخدام   

يجب على الطالب والموظفين غسل أو تطهير أيديهم عند وصولهم إلى المدرسة •  
 النظافة الشخصية

   الحد األقصى ألحجام المجموعة وتوصيات المسافة المادية إلى

.  أقصى حد ممكن  

.الحد من االزدحام عند نقاط الدخول والخروج والمحافظة عليهايجب على المدارس   • 

 يجب أن تظل المجموعة منفصلة
 •                 ال يلزم وجود حاجز مادي إذا اجتمعت المجموعات في الهواء الطلق ، ولكن كل منها

   يجب تحديدها من خالل متطلبات التباعد

                                         . المادي

الحد األقصى لحجم المجموعة الذي يمكن أن يجتمع في الداخل في غرفة  • 

                                 واحدة
 حجم المجموعة
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 91-االت كوفيدح

خالل العام الدراسي  22-بكوفيد بعض الطالب / الموظفينصاب يجب أن تخطط المدارس وتتوقع أن ي • المؤكدة

.مجتمعاتال فى الموجودة لدينا 22-و أعداد حاالت كوفيد مستوياتنظًرا ل    

الذين يجب أن يظلوا في المنزل وأن يظلوا معزولين حتى و  22-المصابون بكوفيد الطالب والموظفون •

.نهاية العزلفى  CDC تكون معدية وفقًا لمعايير ويقرروا التوقف عن ذلكيتعافوا     

يجب على الطالب واألسر والموظفين إخطار المدرسة أو مشرفهم المباشر إذا كانت نتيجة اختبارهم  •

.22-لكوفيد إيجابية    

 بالفرد المصاب ستتواصل المدارس مع الموظفين وأولياء أمور الطالب الذين كانوا على اتصال وثيق •

.22-بكوفيد    

اإلبالغ عن المدارس ومشاركة  HDL وفقًا ألمر 22-المصابة بكوفيد سيتم اإلبالغ عن جميع الحاالت •

.البيانات    

قد يكون إغالق الفصول الفردية و / أو المدارس ضروريًا. العوامل التي سيتم النظر فيها هي مستوى  •  

        الطالب / أعضاء هيئة التدريس المتضررين ،من  22-إصابات كوفيد المجتمع ، وعدد فى نتقالاال

.وخطر االنتشار في المدرسة   

زيارات وفقًا لقانون أو سياسة لويزيانا. يشمل الزوار األساسيون ، على سبيل المثالالإجراء   

                                                                                      :الذين ال الحصر ، األفراد

راسى                                                          دفى الفصل ال إجراء المالحظات  

                         مراقبة المرشحين المعلمين كجزء من نظام تقييم جودة إعداد المعلم

تقديم الدعم والخدمات األساسية بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، خدمات      

                          العقلية  المبكر ، وخدمات التعليم الخاص ، واستشارات الصحة   التدخل 

                         .                                        المجموعات أو المنظماتو التى تتضمن 

                                                 الزوار غير األساسيين أو الموظفين من خارج المنطقة •

.                            يجب ارتداء أقنعة الوجه واالبتعاد عن اآلخرين بمسافة ستة أقدام   

     .عند وصولهميخضع لفحص درجة الحرارة ويجب تعقيم أيديهم 

                          الزوار المهمين و األفراد الذى يتحتم دخولهم المدرسة يجب عليهم •

                                            الحد من أي زوار أو متطوعين أو أنشطة خارجية غير ضرورية •
 الزوار
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تدابير السالمة 

 األخرى

إيجابية واالتصال بهم كجزء من  22-كوفيد بحالةيمكن تحديد األفراد الذين كانوا على اتصال وثيق  •  

    .عملية تتبع المخالطين

:يتم تعريف االتصال الوثيق على أنه •  

ساعة أو 94دقيقة أو أكثر خالل فترة  21أقدام من شخص مصاب لمدة  6أن تكون على بعد   

  مشاركة أواني األكلاالتصال المباشر بشخص مصاب ، بما في ذلك اللمس أو العناق أو التقبيل أو 

أو الشرب ؛ أو إذا عطس شخص مصاب أو سعل أو أصيب بطريقة ما برذاذ تنفسي على شخص 

.آخر  

منخرطين في استخدام متسق المختلط  ومصاب استثناء الفصل الدراسي الداخلي: إذا كان كل من ال

عض ، فلن تحتاج تلك أقدام من بعضهما الب 6إلى  3وصحيح لقناع وجه مناسب جيًدا وكانا على بعد 

.جهات االتصال الوثيقة إلى الحجر الصحي  

     ينطبق هذا االستثناء على الطالب فقط ويجب عدم استخدامه للمعلمين أو الموظفين أو غيرهم

.الفصل الدراسي الداخليبيئة البالغين في  من  

حالة التطعيم. إذا كانت يجب تشجيع المخالطين عن قرب على إجراء االختبار فوًرا ، بغض النظر عن  •   

    .   أيام بعد التعرض 7-1بين  سلبية ، يجب اختبارها مرة أخرى

   يوًما بعد 24-22في المنزل لمدة  22-كوفيد يجب أن تبقى جهات االتصال الوثيقة بالفرد اإليجابي •

    .التعرض

     فيجوز للفرد الحجرإذا لم تظهر أي أعراض أثناء الحجر الصحي ولم يتم إجراء أي اختبار ، 

.يوًما من آخر اتصال للحالة 24-22لمدة  الصحي  

إذا تم تقصير مدة الحجر الصحي ، يجب أن تستمر المراقبة اليومية لألعراض وااللتزام الصارم 

يوًما من  24بتدابير الوقاية بما في ذلك التباعد الجسدي وغسل اليدين وارتداء أقنعة الوجه حتى 

.22-المصابة بكوفيد لةآخر اتصال للحا . 

يوًما الماضية وظلوا  22خالل الـ  22-بكوفيد المخالطين القريبين الذين تم تشخيص إصابتهم سابقًا •

.بدون أعراض ال يحتاجون إلى الحجر الصحي    

المخالطين القريبين الذين تم تطعيمهم بالكامل )على سبيل المثال ، أسبوعين بعد تلقي الجرعة  •

جرعة واحدة في لقاح جرعة واحدة( وقت  في سلسلة من جرعتين ، أو أسبوعين بعد تلقي   الثانية 

.التعرض وتبقى بدون أعراض ال تحتاج إلى الحجر الصحي    

 

 

 

 

 

الحد من استخدام المساحات الداخلية المشتركة ، مثل الكافيتريات وصاالت األلعاب الرياضية ، ألقصى  •

.نظف بين استخدام كل مجموعة. الوجه قناع التباعد الجسدي وتشجيعلمجموعات. ضمان ا من أحجام    

.إغالق نوافير المياه المشتركة. شجع الطالب والموظفين على إحضار المياه المعبأة من المنزل •  

 المدرسة في مواقع مرئية للغاية )على سبيل المثال ، مداخل 22-عن كوفيد اعرض الفتات إعالمية •

ودورات المياه( التي تعزز تدابير الحماية اليومية وتصف كيفية وقف انتشار الجراثيم )مثل غسل          ,

(.اليدين بشكل صحيح وارتداء قناع الوجه بشكل صحيح    

.مطالبة جميع الموظفين بالمشاركة في التدريب على الصحة والسالمة طوال العام الدراسي •
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ستواصل تزويد العائالت والموظفين بإمكانية الوصول إلى خط الدعم العاطفي ، الذي مدلرس جيفرسون باريش  • دعم الصحة العقلية

.المهنيين الصحيين يعمل به من ذوي الخبرة العقلية    

.مطلوبستقوم المدارس بفحص جميع الطالب لتحديد ما إذا كان هناك أي دعم اجتماعي و / أو عاطفي  •

 

علم :دريس و التالت  

ف يعود الطالب إلى المدرسة ؟ كي  
دوًرا ضروريًا وهاًما في العام الدراسي الماضي ، وتعلمنا الكثير من خالل التجربة. هدفنا  لعب م الطالب هو أولويتنا القصوى. التعلم االفتراضييتعل

بالمدرسة بأنفسهم. كما أظهرت العديد من الدراسات ، هناك  29ما قبل الروضة حتى  هو أن يلتحق الطالب في الصفوف 9992-9292للعام الدراسي 

ا عندما يتعلمون فوائد كبيرة للتعلم الشخصي. نعلم من تجربتنا على مدار العام الماضي أن غالبية طالبنا يؤدون أفضل أداء أكاديميًا واجتماعيًا وعاطفيً 

نعلم أن شريحة صغيرة من طالب المدارس الثانوية لدينا قد تستفيد من برنامج المدرسة االفتراضية الذي  وجهًا لوجه مع أقرانهم. في الوقت نفسه ،

        للعام الدراسي جيفرسون اإلفتراضية العليا يوفر المرونة والمسؤولية المتزايدة عن الدورات الدراسية الخاصة بهم. جاء قرار إنشاء مدرسة

.أولويتنا المتمثلة في توفير الوصول والمساواة والفرص لجميع الطالببناًء على  9292-9992  

، إما على أساس مدرسة تلو األخرى  ٪222بناًء على حالة الصحة العامة ، قد تتحول المدارس إلى نموذج تعليمي افتراضي لمدرسة افتراضية بنسبة 

.أو على مستوى المنطقة التعليمية

 

لطالب الصفوف من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر وستزود الطالب  2: 2تتمتع المنطقة بسعة جهاز  • التكنولوجيا

    تدريس.تكنولوجيا التعليم والب بأجهزة كمبيوتر المنطقة من أجل دعم التدريس

اإلنترنت المنزلي بأسعار مخفضة  إتصاالت كوكس فى نواصل الشراكة مع العائالت المؤهلة حتى تتمكن من الوصول بسهولة إلى •

متاح على: ومنخفضة التكلفة. مزيد من المعلومات    

jpschools.org/internetoffer   

 

. بها أطفال صغار غير مؤهلين للتطعيمالتي      

فى المدارس استراتيجيات وقائية لحماية األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل •  

                                                           .المحليين من قبل شركاء الرعاية الصحية

  ون على أخذ التطعيمسيتم إعطاء التطعيمات لألفراد الموافق • 

.مدرسةالصحي أو موقع المركز مدارس جيفرسون باريش ال في 22-ضد كوفيد لتلقي التطعيم   

ىسادرال العام قد يحصل الطالب والموظفون المؤهلون على فرص في جميع أنحاء التطعيم من أجل  • 

91-كوفيد  

.ومراقبة عمل الطالب    

من خالل فصل جوجل سيتحقق المعلمون من الواجبات ويقدمون التغذية الراجعة للواجبات •  

.وإجراء التعلم غير المتزامن أليام خارج المدرسة فى فصل جوجل الوصول إلى المهام    

,إذا احتاج الطالب إلى الحجر الصحي ، فسيقومون بإحضار األجهزة إلى المنزل طالب الحجر  • 

 الصحى
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:ت المدرسةءاإجرا  
بيئة التدريس والتعلم؟ ما هي اإلجراءات األخرى التي ستضمن سالمة ونجاح  

 

 

وتقليل  اتالمسافو قم بإزالة المكاتب واألثاث غير المستخدم في الفصول الدراسية لزيادة المساحة المادية •  النظام فى المبنى

    .األشياء التي يجب تنظيفها

حدد المسافة بين مكتب / لوحة المعلم ومكاتب الطالب • •  

ية( الخارج ت األلعاب الرياضية ، والقاعاتتحديد واستخدام المساحات الكبيرة )على سبيل المثال ، صاال •

.لتمكين التباعد الجسدي    

.واتبع إرشادات المسافة الماديةقم بالتدريس من مكان واحد في الفصل إن أمكن   • 

 •  .و الحركة توفير وقت إضافي للتحوالت .

تعيين مناطق في الردهة )أي الممرات( كمسارات تدفق إلبقاء الطالب منفصلين وتقليل تجمع  •  

.                  الطالب    

وأرقام الغرف الفردية / الزوجية ،خطة التغييرات المتدرجة في الفصل )على سبيل المثال ، حسب القاعة ،  •  

. واحد وقت الصف / االنضباط( لتقليل عدد الطالب في الممرات في    
 

 

في حالة عدم توفر مغسلة بالصابون والماء ، قم بتوفير معقم لليدين بنسبة تنظيف أيديهم قبل دخولهم.    

.على األقل من الكحول واإلشراف على استخدامه 62٪   . 

من الطالب يتمكن إنشاء محطات نظافة اليدين عند مدخل المنشأة حتى •  

و الحركة فى إتجاه واحد. نقطة أو نقطتين للدخول والخروج تتيح تدفق الطالب اءأنش •  

الفعلية. المسافات في سطور أحادية الملف لتمكينطلب من الطالب الدخول والخروج أ • الوصول و  

 اإلنصراف

 

.الحفاظ على مجموعات ثابتة  

يجب على الطالب األصغر سنًا غير القادرين على الحفاظ على مسافة مادية •  

.وااللتزام ببروتوكوالت التباعد المادي   

الوجه أقنعة يجب تشجيع الموظفين والطالب بشدة على ارتداء برامج الرعاية  • 

قبل و بعد 

 المدرسة
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: وسائل النقل  
 

                                                                               كيف سننقل طالبنا بأمان؟

:المناهج اإلضافية  
هي األنشطة التي ستكون متاحة للطالبما   

 خارج الفصل الدراسي؟

 

 التربية الرياضية
•   باستئناف األنشطة الرياضية وفقًا للتوصيات الواردة في إرشادات يُسمح  

لويزياناالعليا فى والية رس امدالجمعية لويزيانا أللعاب القوى في                              

                                            .أللعاب القوى واألنشطةافتتاح مدرسة ثانوية توجيهات 

 •  ةالخارجية والداخلية أللعاب القوى المصادق ينيجب تعيين سعة المتفرج    
LHSAA المبادئ ا بوالية لويزيان الحرائق إطفاء قائدوفقًا لقواعد        من قبل 

                   علىLDH الحاكمالتوجيهية التي تم تطويرها بالتعاون مع مكتب 

                                          opensafely.la.gov   
 

 
 
 

 

10 Please note this plan is subject to change. 

.يجب إعطاء األولوية لفرص الرحالت الميدانية الخارجية ، إن أمكن •  

متطلبات النقل. والتجميع و قنعةاأل تعليمات يمكن أن تحدث الرحالت الميدانية إذا اتبعت بدقة •   

األصغر سنًا غير القادرين على الحفاظ على مسافةالتباعد الجسدي في المكان. للطالب    

.حافظ على مجموعات ثابتة ,جسدية    

  . يجب على الحاضرين ارتداء قناع الوجه بغض النظر عن حالة التطعيم • 

.مناسباتالموظفين غسل اليدين قبل وبعد اليجب على الطالب و •  

فى مناسبةمسافة  التجميعات محدودة بأحجام مجموعات قصوى ومع  • التجمعات و الرحالت  

 الميدانية

.الفرق الموسيقية توجيهات وضعت فى مدارس جيفرسون باريش    

التىات يُسمح باستئناف أنشطة الفرقة الموسيقية والموسيقى الصوتية مع التوجيه •  الفرق و الموسيقى 

معايير التشغيل •  

.يجب إنشاء مخططات الجلوس وفرضها باستمرار  

.لتسهيل تدفق الهواء حسب ما تسمح به الظروف الجويةفتح النوافذ في جميع األوقات   

تفريغ الحافالت بشكل متقطع في المدرسة لتقليل حجم مجموعة الطالب عند دخولهم المدرسة 

.والسماح بمسافة ستة أقدام أثناء الدخول  

 نظف األسطح عالية اللمس ، بما في ذلك المقاعد والدرابزين ، حسب المعتاد. يجب تنظيف الحافلة

.وتعقيمها يوميًا  

    في مطهر األيدي ، كما يجب إغالق العبوات ٪82يجب أال يتجاوز تركيز الكحول نسبة  

من التلف. يةمحمتكون و  إحكام وتأمينها ضد التغييرب  

الحافلة. يجب على جميع الركاب االنخراط في نظافة اليدين عند دخول •  

.انتظار الحافلةوتجنب التجمهر في مجموعات أثناء      

يتم تشجيع أولياء األمور والطالب على الحفاظ على مسافة فعلية في الحافلة •  

ستقلل من عدد الطالب فى الحافالت. يتم تشجيع العائالت على توصيل أطفالهم إلى المدرسة إن أمكن. هذه •  

   .الوجه في جميع األوقاتيجب على جميع السائقين والركاب في الحافلة المدرسية ارتداء قناع    

,السالمة فى السفر المحلى و الدولى فى زيادة 22-كوفيد بشأن 23228وفقا لألمر التنفيذي الرئاسي رقم  •  النقل 
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:                                                    وجبات الطعام  

            كيف سنقدم وجبات غذائية لطالبنا؟

ل بها.مع إجراءات السالمة والصرف الصحي اإلضافية المعموسنستمر في تقديم وجبات مغذية لطالبنا. سيتم تقديم الطعام   

. 

 

  إعداد و تقديم الطعام

.  •               .                                   اغسل يديك قبل وبعد كل وجبة

تأكد من وجود مسافة ستة أقدام بين الطالب أثناء تناول الطعام •  

                             .إلى أقصى حد ممكن

 •  .االستفادة من الفصول الدراسية لتناول الطعام في مكانها إن أمكن          

 •  .السماح للطالب بإحضار الطعام من المنزل                                   

 •  ترتيب أوقات الوجبات لكل مجموعة وااللتزام بأقصى حجم للمجموعة  

.                              متطلبات التباعد الجسدي في الكافتيريابناًء على     

 •  .استخدم األواني التي تستخدم لمرة واحدة                                      

 • ضع عالمة على خطوط متباعدة لدخول الكافتيريا وخطوط الخدمة       

        سطور ملف واحدتحديد المداخل ومسارات تدفق الخروج ؛ ضمان 

  .                                                           زالةااللخطوط الطعام و  

 •  .االستفادة من المقاعد في الهواء الطلق بشكل عملي ومناسب               

 •                                 : يجب على العاملين في مجال الغذاء والتغذية

        نظف األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل أسطح المطبخ 

ومقابض األبواب والعربات والصواني وطاوالت الخدمة  , والكافيتريا   

          على ملصق  مرتين على األقل يوميًا. اتبع التعليمات الموجودة

.                                       ونظف اليدين بعد ذلك منتج التنظيف  

 تدرب على نظافة اليدين المناسبة. هذا إجراء مهم لمكافحة العدوى. مع

          للعمال الذين  المناسبة ، ال تعد القفازات ضرورية نظافة اليدين

.                                                في إعداد الطعام ال يشاركون  

يمكن ثانية على األقل 92يديك بانتظام بالماء والصابون لمدة  اغسل   

  ٪62استخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول والذي يحتوي على 

.كحول على األقل ، ولكن ليس كبديل لتنظيف اليدين بالماء والصابون
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