
 

 
 

COVID19 معلومات در رابطه به 
 ۴ سپتامبر ٢٠٢٠

 
 بازگشت به مدارس

 
 با آغاز ماه سپتامبر ٢٠٢٠ درس در داخل صنوف شروع میگردد . وزارت صحت درنظر دارد تا

 بازگشت تدریجی مکاتب را بعد از رخصتی روز کارگر اغاز نماید . در زیر جند نکته است که باید در
 نظر داشت :

 
 ١- برای حفظ امنیت عمومی ، مدارس اقدامات جدید ایمنی و بهداشتی را اجرا می کنند ، بدین منظور
 بودجه بیشتری برای ایمن و تمیز نگه داشتن مدارس دریافت می کنند و جهت کاهش انتقال ویروس به

 گروب های آموزش توصل میجویند .
 

 ٢- شروع مجدد تدریجی در هفته١١- ٨ سپتامبر به شاگردان و کارکنان فرصت می دهد تا با اقدامات
 جدید صحی و ایمنی در صنف و مدرسه آشنا شوند .

 
 ٣-مقررات دقیق  COVID-19 برای نظارت بر سالمت دانش آموزان در مدرسه وجود دارد . والدین

 همچنین وظیفه دارند هر روز در خانه از نظر صحی فرزندان خود را بررسی کنند .
 

 ۴- در صورتیکه بخواهند گزینه های غیر از رفتن به صنف را انتخاب کنند والدین باید به اسرع وقت با
 مکتب ناحیه خویش به تماس شوید . این شامل اموزش انالین، توزیع مواد درسی، و یا اموزش در خانه

 میگردد .
 

 ۵- از انجاییکه بسیاری از دانش اموزان برای رفتن به مکتب از ترانسپورت عامه استفاده میکنند باید در
 نظر داشته باشند که پوشیدن ماسک در ترانسپورت عامه حتمی میباشد .

 
 بخاطر داشته باشید : اگر مریض هستید در خانه بمانید، دستان تانرا بصورت مرتب بشویید،حفظ فاصله ٢

 متر را در مکانهای عمومی مراعات کنید و اگر حفط فاصله امکان نداشته باشد ماسک بپوشید .
 

 جزییات بیشتر :
 

 ١- حفظ امنیت عمومی :
 :مدارس بودجه بیشتری برای اجرای اقدامات جدید صحی و ایمنی دریافت کرده اند . این شامل

 



 

 پوشیدن ماسک ، برای شاگردان و کارمندان  هنگام رفتن به مدرسه دو ماسک داده میشود . برای
 شاگردان دوره متوسطه و عالی پوشیدن ماسک حتمی میباشد، اما شاگردان ابتداییه مجبور به

 .پوشیدن ماسک نیستند
 

 حفظ فاصله اجتماعی ، در صورت اموزش در عین گروپ های اموزشی الزم نیست فاصله ٢
 متر  مراعات گردد، صرف باید از تماس خود داری گردد . اما در بیرون از گروپ باید حفظ

 .فاصله دو متر مراعات گردد
 

 نظافت،  محوطه مدارس، بس ها، سطوح مورد تماس و اشیای مشترک بصورت مداوم تمیز و
 .پاک  میگردند

 
 ضد عفونی کردن ، به شاگردان مراتب ضد عفونی نمودن یاد اوری میگردد، طور مثال : شستن
 مداوم دستان، اداب عطسه زدن و سرفه کردن و یا اینکه از شریک ساختن خوراکه و نوشیدنی

 .اجتناب نمایند
 

 گروپ های اموزشی،  عبارت از گروپی میباشد که عده ای از شاگردان و کارمندان برای یک
 سمستر با هم یکجا میباشند . ایشان با یکدیگر سر و کار میداشته باشند . گروپ های اموزشی

 کمک میکند که اعضا ان بیشتر با همدیگر سر و کار داشته و از تماس با عده کثیر جلوگیری
 .گردد

 
 باز گشت تدریجی و هفته اول - ٢

 مدارس شاگردان را بعد هفته ٨-١١ سپتامبر و رخصتی روز کارگر ، به صنوف ایشان خوش امدید -
 .میگوید

 .تاریخ ٨ و ٩ سپتامبر  کارمندان برای دوره جدید مکاتب آمادگی میگیرند -
 شاگردان به تاریخ ١٠سپتامبر به مکتب میروند . انها با صنوف اشنا گردیده و به صنوف خویش شامل

 میگردند . همچنان گروپ های اموزشی خود را شناخته و تقسیم اوقات خود را بدست میاورند . برعالوه
 .میاموزند چگونه در فضای مکتب بصورت امن بگردند

 
 :پروتوکل های کوید ١٩ - ٣

 
 اگر مریض هستید در خانه بمانید،  هرگاه یکی از شاگردان ، کارمندان و یا هر فرد بالغی که عالیم

 ریزش،  سرما خوردگی، کوید ١٩ و یا امراض طرق تنفسی را داشته باشند باشند اجازه . دخول به مکتب
 .را ندارند

 

 



 

 قرنطین ، هرگاه یکی از شاگردان، کارمندان و یا هر فرد بالغ که عالیم کوید ١٩ را داشته باشید، درمدت
 ١۴روز  قبل خارج از کانادا سفر کرده باشد و یا در تماس نزدیک باکسی بوده باشد که عالیم کوید١٩ را

 .داشته است باید در قرنطین بماند
 

 نظارت صحی روزانه ، والدین ومسوولیندوظیفه دارند باید هر روز نظارت صحی را انجام داده و به
 :پرسش های ذیل جواب دهند

 آیا طفل شما عالیم ریزش، سرما خوردگی و یا امراض طرث تنفسی را دارد؟ -
 ایا طفل شما در مدت ١۴ روز گذشته خارج از کانادا بوده است؟ -

 ایا طفل شما در تماس نزدیک با کسی که کوید ١٩ تشخیص شده باشد، بوده است؟ -
 در صورت جواب مثبت به هر یکی از این پرسشها باید به خانه در قرنطین یماند و از یک مرجع صحی

 .- درخواست کمک نماید
 

 تست کوید ١٩، در حال حاظر توصیه میگردد که صرف مریضان و کسانی که توسط متخصصین طبی
 .راجع میگردند، تست بدهند

 شاگردان میتوانند هنوز به مکتب بروند،  اگر یکی از افراد خانه انها عالیم مریضی را داشته ولی خود
 .ایشان مریض نباشند

 اگریکی از شاکردان با کارمندان مریض گردند،  باید در قرنطین بمانند . فرد مریض بصورت عاجل به
 خانه فرستاده میشود تا توسط مسوول صحی دیده شود . فرد مریض تا زمان که بصورت کامل صحت یاب

 .گردد و تست کوید ١٩ وی منفی نشان دهد ، به مکتب امده نمیتواند
 والدین توسط مقامات صحی مطلع خواهند گردید  اگر طفل ایشان در تماس نزدیک با فرد مریض واقع

 .گردد . در ینطورت طفل مذکور باید در قرنطین بماند
 

 .گزینه های به جز از رفتن به صنف- ۴
 اگرچی هیچ چیزی جاگزین رفتن به صنف نمیگردد، اما بعضی گزینه های دیگر اموزش نیز وجود دارد
 که والدین میتوانند انتخاب کنند مانند  : توزیع انالین مواد درسی، مکتب خانگی و اموزش در خانه . والدین

 .در صورت درخواست باید به مکاتب محل خویش به تماس شوند
 

 والدین شاگردانی که مشکل صحی و یا سیستم ایمنی دارند باید با داکتر خویش در رابطه به بازگشت به -
 .مکتب صحبت نمایند و در صورت تجویز میتوانند گزینه های به جز از رفتن به صنف را انتخاب نمایند

 .شاگردان دارای معلولیت، عین خدماتی را که قبل از پندامی داشتند، خواهند داشت -
 

 .پوشیدن ماسک در ترانسپورت عمومی حتمی میباشد - ۵
 با شروع مکاتب بسیاری از شاگردان از ترانسپورت شهری استفاده میکنند، پوشیدن ماسک و یا پوشاندن
 صورت در ترانسپورت عمومی حتمی میباشد . به استثنا افرادی که بنابر مشکالت صحی ماسک پوشیده

 .نمیتواننند

 



 

 :میتوانید پالن بازگشت به مکتب را در سایت زیر بدست ارید
 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/covid-19-return-to-sc
hool 

  در صورت نیاز به همکاری در بدست اوردن پالن و یا تماس با مکتب میتوانید با Cchbخویش به تماس شوید  
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