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 خطة إعادة التشغیل في بریتش كولومبیا

 المرحلة الثالثة
 ملخص :

 خفضت مقاطعتنا الحاالت اإلیجابیة إلى نقطة منخفضة. المسؤولون واثقون من دخول المرحلة الثالثة من خطة إعادة التشغیل.
 بینما ندخل هذه المرحلة الجدیدة ، إلیك بعض التغییرات واالحتیاطات المستمرة التي یمكنك توقعها:

 

 الرحالت غیر الضروریة داخل  بریتش كولومبیا  مسموح. وهذا یعني أنه یمكن للمقیمین السفر داخل المقاطعة مع1.

 إعادة فتح الفنادق والموتیالت والمنتجعات والمنتجعات الصحیة والحدائق. یتم تشجیع السكان على التخطیط المسبق
 ألیة رحالت واتخاذ االحتیاطات الالزمة.

 2. ال یزال هناك خطر انتقال. یجب على السكان الحفاظ على الممارسات الصحیة .
 3. معسكرات نوم األطفال مغلقة. ومع ذلك ، تعمل العدید من المخیمات النهاریة بأعداد محدودة. المخیمات النهاریة على

 اإلنترنت هي أیًضا تعتبر اختیار اخر.
 4. سیعود الطالب في ریاض األطفال حتى الصف 12 إلى الفصول الدراسیة في سبتمبر. قد یتغیر هذا إذا تغیر مسار الوباء.

 

 تذكر : البقاء في المنزل إذا كنت مریضا، وغسل یدیك بانتظام والبقاء علي مسافة ٢ متر من اي شخص عندما تكون خارج
 المنزل

 

 

 معلومات أكثر تفصیال
 1. رحالت غیر ضروریة داخل  بریتش كولومبیا

 سكان بى سى. إنهم مدعوون إلى السفر بعنایة داخل المقاطعة مع تخفیف المزید من القیود في المرحلة الثالثة. بینما تعتمد بعض
  المجتمعات على السیاحة ، قد ال یكون البعض اآلخر على استعداد الستقبال المسافرین وقد ال تغیر سیاسات السفر الخاصة بهم.

 عند السفر  یراعئ
 ● التخطیط المسبق والبحث في المنطقة لزیارتها قبل الخروج.

 ● إذا كنت مریًضا  ، فابق في المنزل.
 ● إذا مرضت على الطریق ، فقم بالعزل الذاتي على الفور واتصل بالرقم 811 للحصول على إرشادات طبیة.

 ● دعم الشركات المحلیة في تلك المجتمعات التي ترحب بالزوار.
 ● انتبه إلى أن المجتمعات األصغر قد ال تمتلك الموارد الالزمة لدعم الزائرین - قم بإحضار مواد البقالة والمستلزمات األساسیة

 الخاصة بك
 األشخاص الذین وصلوا إلى  بریتش كولومبیا  من خارج الدولة یجب أن یكون الحجر الصحي لمدة 14 یوما. ال تزال الحدود مع

 الوالیات المتحدة مغلقة أمام السفر غیر الضروري
 

 2. الحفاظ على الممارسات الصحیة وتدابیر التباعد االجتماعي
 ال یزال هناك خطر انتقال الفیروس في مقاطعتنا بشكل عام ، یجب علیك:

 ● الحد من عدد األشخاص  المحیطین بك.
  ● حافظ على التجمعات الصغیرة (2-6 أشخاص) من خارج محیط األسرة

 استمر في غسل الیدین ، وممارسة النظافة الجیدة ، وتنظیف المكان.
 ● ابق على بعد مترین من اآلخرین ، وخذ بعین االعتبار ارتداء قناع وجه غیر طبي عندما یكون اإلبعاد االجتماعي غیر ممكن.
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 ●  ال تشارك العناق أو المصافحة مع األشخاص من  خارج   المحیطین بك .

  3. تخییم األطفال

 ● یتم إغالق مخیمات النوم بعیًدا طوال فصل الصیف.
 ● تعمل بعض المخیمات النهاریة بأعداد محدودة و  ا لحفاظ على بروتوكوالت السالمة.

 ● أبِق أطفالك في المنزل إذا كانوا مرضى .
 ● بالنسبة لآلباء الذین یشعرون بالقلق بشأن إرسال أطفالهم إلى المعسكرات النهاریة ، فإن المعسكرات النهاریة

 " اون الین  " على اإلنترنت متاحة للتسجیل أیًضا.
  4. العودة إلى المدرسة في سبتمبر

 ● من المتوقع أن یعود الطالب في الروضة إلى الصف الثاني عشر إلى الفصل الدراسي في سبتمبر.

  ● یمكن أن یتغیر هذا إذا تغیر مسار الوباء.
 ● ستعمل مؤسسات ما بعد المرحلة الثانویة على تطویر خططها الخاصة ولها مناهج مختلفة للتدریس في

 سبتمبر.

 
  بینما لم تنته مخاطر COVID-19 ،  بریتش كولومبیا  تشهد نتائج عظیمة في االستجابة للوباء.

 المسؤولون واثقون من أننا نتصرف بطریقة تسمح لنا باتخاذ الخطوة التالیة. بینما نستمتع ببدایة الصیف ، من المهم أن تكون
 متیقًظا وأن تتبع اإلرشادات.
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