
 

  مذكرة معلومات عن كوفید١٩
September 2020 04  

 تحدیثات مسؤول الصحة العامة)  العودة إلى المدرسة(
 

 
 سیتم استئناف التعلم داخل الفصل في سبتمبر 2020. تخطط وزارة الصحة للعودة التدریجیة إلى المدرسة في

 األسبوع الذي یلي عطلة نهایة األسبوع الطویلة لیوم العمال. فیما یلي بعض األشیاء المهمة التي یجب أن
 تعرفها عن إعادة فتح المدرسة:

 
 1. للحفاظ على سالمة الجمیع ، ستنفذ المدارس تدابیر جدیدة للصحة والسالمة ، وستتلقى تمویًال متزایًدا

 للحفاظ على المدارس آمنة ونظیفة ، وستستخدم مجموعات التعلم للمساعدة في تقلیل انتقال العدوى.
 2. ستمنح إعادة التشغیل التدریجي في األسبوع الممتد من 8 إلى 11 سبتمبر وقًتا للطالب والموظفین للتعرف

 على تدابیر الصحة والسالمة الجدیدة في الفصل الدراسي والمدرسة.
 3. هناك بروتوكوالت صارمة سیتم إتباعها بخصوص فیروس كوفید -19 في المدرسة لمراقبة صحة الطالب.

 یتحمل اآلباء أیًضا مسؤولیة إجراء الفحوصات الصحیة الیومیة ألطفالهم في المنزل.
 4. للترتیب لخیارات بدیلة للتعلم داخل الفصل ، یجب على اآلباء االتصال بالمنطقة التعلیمیة في أقرب وقت

 ممكن. قد یشمل ذلك التعلم عبر اإلنترنت أو التعلیم المنزلي.
 5. مع عودة الطالب إلى المدرسة ، قد یستقل البعض وسائل النقل العام. هذا تذكیر بأن األقنعة أو أغطیة الوجه

 إلزامیة في النقل العام.
 

 قم بزیارة موقع الویب الخاص بالمنطقة التعلیمیة لمعرفة المزید حول الخطط المحددة. إذا كانت
 لدیك أسئلة حول اإلرشادات أو كنت بحاجة إلى مساعدة في االتصال بمدرستك ، فیرجى

 االتصال بوسیط الصحة  متعدد الثقافات للحصول على المساعدة.  مزید  من المعلومات التفصیلیة
 1. الحفاظ على سالمة الجمیع

 ● تلقت المناطق التعلیمیة تمویًال متزایًدا لتنفیذ تدابیر الصحة والسالمة الجدیدة. وتشمل هذه:
 لبس القناع.  یتم إعطاء قناعین للطالب والموظفین عند عودتهم إلى المدرسة. األقنعة إلزامیة في المدارس

 المتوسطة والثانویة في المناطق ذات االزدحام الشدید. ال ُیطلب من طالب المرحلة االبتدائیة ارتداء األقنعة.
 

 ○ التباعد اإلجتماعي . ال یحتاج األشخاص في نفس مجموعة التعلم إلى االبتعاد عن بعضها بمسافة مترین ،
 ولكن یجب تقیید االتصال اإلجتماعي. خارج مجموعة التعلم ، یجب على الطالب الحفاظ على المسافة

 الموصى بها. سیتم وضع حواجز مادیة للحفاظ على المسافة.
 ○ التنظیف.  سیتم تنظیف المساحات المدرسیة والحافالت واألماكن و األسطح المستخدمة بكثره والعناصر

 المشتركة بانتظام وبشكل متكرر.
 ○ النظافة.  سیتم تذكیر الطالب بممارسة عادات النظافة الجیدة ، مثل آداب غسل الیدین والسعال والعطس

 وعدم مشاركة الطعام أو المشروبات.
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 ○ مجموعات التعلم . مجموعة التعلم هي مجموعة من الطالب والموظفین الذین سیبقون مًعا
 طوال الفصل الدراسي . سوف یتفاعلون بشكل أساسي مع بعضهم البعض. تسمح مجموعات

  التعلم بالتفاعل والدعم مع الحد من االتصال بالعدید من األشخاص خارج المجموعة.
 2. إعادة التشغیل التدریجي وأسبوع التوجیه

 سترحب المدارس بالطالب في الفصول الدراسیة في األسبوع الذي یبدأ من 8 إلى 11 سبتمبر ، بعد عطلة
 نهایة األسبوع الطویلة لعید العمال.

  ● 8 و 9 سبتمبر هو الوقت المناسب للموظفین للتحضیر للفصل الدراسي الجدید.
 ● سیعود الطالب إلى المدرسة بحلول 10 سبتمبر . سیتعرف الطالب على الفصول الدراسیة

 ، ویتم تعیینهم في الفصول الدراسیة ، ومعرفة مجموعة التعلم الخاصة بهم ، وممارسة
  إجراءات روتینیة جدیدة ، وتعلم التنقل بأمان في المساحات المدرسیة.

 3. بروتوكوالت  كوفید١٩
 ● ابق في المنزل عند المرض. إذا كان لدى الطالب أو الموظف أو أي شخص بالغ أعراض نزالت البرد أو

 األنفلونزا أو  كوفید١٩ أو غیرها من أمراض الجهاز التنفسي المعدیة ، فیجب أال یدخلوا المدرسة.
 ● العزلة الذاتیة إذا كان الطالب أو الموظفون أو أي شخص بالغ آخر یعانون من أعراض  كوفید١٩ أو

 سافروا خارج كندا في آخر 14 یوًما ، أو تم تحدیدهم  أنهم على اتصال وثیق بحالة مؤكدة.
 ● الفحوصات الصحیة الیومیة.  یتحمل اآلباء ومقدمو الرعایة مسؤولیة إجراء الفحوصات الصحیة الیومیة

 ألطفالهم. اطرح هذه األسئلة:
 ○ هل یعاني طفلك من أعراض نزالت البرد أو األنفلونزا أو  كوفید١٩ أو غیرها من أمراض الجهاز التنفسي

 المعدیة؟
 ○ هل كان طفلك خارج كندا في آخر 14 یوًما؟

 ○ هل تم التعرف على طفلك على أنه كان على اتصال وثیق بحالة مؤكدة؟
 ○ إذا كانت اإلجابة بنعم على أي من هذه األسئلة ، فیجب علیك إبقاء طفلك في المنزل ، وعزل نفسه ، وطلب

 الرعایة من أخصائي رعایة صحیة.
 ● اختبار  كوفید١٩ . في هذا الوقت ، یوصى بفحص األشخاص الذین یعانون من األعراض أو تم تحدیدهم

 من قبل أخصائي الصحة فقط.
 ● ال یزال بإمكان الطالب الذهاب إلى المدرسة إذا كان أحد أفراد أسرتهم یعاني من أعراض المرض ،

 ولكنهم لم یكونوا هم أنفسهم مرضى.
 ● إذا  ظهرت أعراض  على أحد الطالب أو الموظفین في المدرسة ، فسیتم عزلهم. سیتم إرسالهم إلى المنزل
 على الفور وتقییمهم من قبل أخصائي رعایة صحیة. ال یمكنهم العودة إلى المدرسة حتى تتحسن االختبارات

 السلبیة واألعراض.
 ● سیتم إخطار أولیاء األمور  من قبل مسؤولي الصحة العامة  إذا كان طفلهم على اتصال بشخص مصاب

 بفیروس COVID. إذا حدث ذلك ، یجب على الطفل أن یعزل نفسه.
 

 4. خیارات التعلم البدیلة
 ● على الرغم من عدم وجود بدیل عن التدریس في الفصل ، فإن لدى اآلباء خیارات لتعلیم أطفالهم. یتضمن

 ذلك التعلم الموزع عبر اإلنترنت والتعلیم المنزلي . یجب على أولیاء األمور االتصال بمدرستهم لتقدیم
 استفسارات وترتیبات لهذه الخیارات.

 ● یجب على أولیاء أمور الطالب الذین یعانون من ضعف المناعة أو الذین یعانون من حاالت طبیة أساسیة
 التحدث مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بهم لتقییم مخاطر العودة إلى المدرسة. إذا لم یتمكن الطالب من

 االلتحاق بالمدرسة ، فستعمل منطقة المدرسة مع األسرة لمراجعة خیارات التعلم البدیلة.
 ● سیتلقى الطالب ذوو اإلعاقة والقدرات المتنوعة نفس الدعم والخدمات التي كانوا یتلقونها قبل الجائحة.
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 5. األقنعة إلزامیة في النقل العام.
 مع عودة الطالب إلى المدرسة ، قد یستقل البعض وسائل النقل العام للتنقل. األقنعة وأغطیة الوجه إلزامیة في

 النقل العام. اإلعفاءات هي فقط ألولئك الذین یعانون من حاالت طبیة وغیر قادرین على ارتداء الكمامة.
 

 
 مع إعادة فتح المدارس في مقاطعتنا ، فإن الطالب وأولیاء األمور وموظفو المدرسة یأخذوا في األعتبار إن

 هذة تعتبر فترة انتقالیة  حتئ یتكیف الجمیع مع هذا الروتین الجدید
 . من المهم أن نظل هادئین وأن نتبع اإلرشادات لحمایة صحة أطفالنا وأفراد المجتمع.

 
 ابحث عن خطة العودة إلى المدرسة في BC هنا

 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/covid-19-return-to
-school 
 

 إذا كانت لدیك أي أسئلة حول الخطة ، أو كنت بحاجة إلى مساعدة في االتصال بمدرستك ، فیرجى التواصل
 مع وسیط الصحة متعدد الثقافات للحصول على المساعدة.
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