العودة إلى

المدرسة
2020
تعهد العودة إلى المدرسة
الصحة والسالمة تأتي دائما بالمقام األول








سوف يتم توفير معدات الوقاية الشخصية
( )PPEومواد التنظيف لجميع
المدارس ،وسيكون لدى إدارة التعليم
مخزون يكفي لمدة  30يوما متوفر في
جميع األوقات — مع وجود خط هاتفي
ساخن للمدراء لالتصال لطلب ارسال
مواد جديدة لمدارسهم
كما سيتواجد ممرض(ة) مدرسي بدوام
كامل في كل بناء من أبنية المدارس
العامة
لن يستخدم التالميذ أو العاملون أي أبنية
مدرسية أو غرف يُكتشف أن التهوية فيها
غير كافية
سيطبق الموظفون والتالميذ التباعد
ِّ
االجتماعي في جميع األبنية المدرسية
سيضع التالميذ والموظفون أقنعة الوجه
طيلة اليوم الدراسي ،وإذا لم تتوفر لديهم
األقنعة سوف يتم توفيرها لهم بالمجان
سوف يبقى التالميذ في مجموعات
صغيرة ألطول فترة ممكنة من اليوم
الدراسي








سوف نضع معقمات األيدي في كل غرفة
من غرف الصفوف
ستقوم مواقع االختبار التي تتم إدارتها
من المدينة بإعطاء األولوية للعاملين
بالمدارس إلجراء اختبارات كوفيد مجانية
والحصول على نتائج سريعة كما تتوفر
االختبارات المجانية أيضا لجميع التالميذ
والعائالت والمقيمين في عموم مدينة
نيويورك
كما ننصح جميع العاملين في إدارة التعليم
بمدينة نيويورك بإجراء الفحص شهريا
سوف تقوم إدارة الصحة لمدينة نيويورك
وهيئة االختبار  +التعقب فورا باستقصاء
الحاالت المؤ َّكدة لمنع انتشار الفيروس
سوف تتواصل المدارس مع التالميذ
والعائالت عند وجود حاالت مؤ َّكدة في
المدارس

 سيتم إغالق غرف الصفوف أو األبنية
المدرسية بشكل مؤقت في اقتضت
الضرورة وذلك للحفاظ على سالمة
المجتمعات المدرسية ومنع انتشار
الفيروس

 سيتم إغالق المباني المدرسية إذا وصلت
نسبة الحاالت اإليجابية من كوفيد 19-في
مدينة نيويورك إلى نسبة  %3أو أكثر
باستخدام متوسط قدره -7أيام —وهذه
هي العتبة األكثر صرامة في البالد

سيتم تنظيف وتعقيم المدارس العامة في مدينة نيويورك في الليل والنهار
 سيتم بالليل تعقيم جميع األبنية المدرسية،
وذلك كل ليلة
 سوف يتم تنظيف األماكن التي تتعرض
لمعدل عالي من اللمس عدة مرات على
مدار كل يوم

 سوف يتم استخدام أجهزة التعقيم
الكهروستاتيكية لتنظيف األسطح يوميا
مع عدم اللمس على اإلطالق

سوف يتعلم التالميذ لمدة  5أيام في األسبوع بغض النظر عن أي شيء
 سوف يدرس التالميذ في بيئات داعمة
سواء وجها لوجه أو عبر االنترنت،
وسيخضعون لمعايير أكاديمية صارمة
 سوف يتفاعل التالميذ الذين يتعلمون عن
بعد مع معلميهم يوميا
 ستكون جداول التالميذ —في كل من
التعلم عن بعد أو التعلم وجها لوجه —
موضوعة مسبقا ومتوافقة بحيث تسمح
للعائالت بالتخطيط

 سوف يدمج التدريس األكاديمي ما بين
التعلم االجتماعي /االنفعالي والرعاية
المستنيرة في حالة الصدمات وذلك لدعم
التالميذ من جميع النواحي
 سيكون لدى المعلمين الوقت يوميا
لالنخراط في لقاءات فردية مع التالميذ
والعائالت

تعرفوا على المزيد حول خطة إدارة التعليم لمدينة نيويورك إلعادة فتح المدارس
ّ

schools.nyc.gov/ReturnToSchool2020
قوموا بالتسجيل في الموقع االلكتروني
 schools.nyc.gov/NYCSAللحصول على آخر التحديثات

