
 

 تحديث خطه مراحل تنفيذ نموذج الهجين  

     ٢٣ من الشهر التاسع من سنه  ٢٠٢٠

 

ت المحتويا  

 

 ٣  المقدمه 

 ٣ المرحله١ 

 ٤ المرحله ٢

 ٥ االستعدادات للمرحله الثانيه

 ٥ محاكاه المدرسه 

 ٦ المرحله ٣  

 ٧ الفصل الثااني:المرحله ٤ فما فوق  

 ٧ فئات البيانات لالبالغ عن االنتقاالت بين المراحل 

 ٧ بيانات الصحه العامه 

 ٨ التنفيذ الثابت لممارسات التخفيف الصحي 

 ٨ العدد الكافي من الموظفين 

 ٨ العدد الكافي من التجهيزات 

 ٩ استمراريه التعليم في النموذج الهجين

 ٩ استراتيجيات التخفيف من اثار الصحه العامه 

 ١٧ معدات الحمايه الشخصيه 

 ١٨ اجراءات التنظيف المحسنه   

 ١٩ معلومات اضافيه 

 ١٩ االتصاالت 

 ١٩ التعليمات في ن موذج الهجين في المدارس االبتدائيه

 ١٩ الجداول 

 ٢٠ التقييم والدرجات 

 ٢٠ الحجر الصحي والعزل 

 ٢٢ وسائل النقل   
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 ٢٢ الوصول 

 ٢٢ ااالنصراف 

 ٢٢ الجلوس في الحافله 

 ٢٢ استراتيجيه التخفيف من صحه النقل 

 ٢٣ حجز الحافالت 

 ٢٣ برنامج الوجبات الغذائيه

 ٢٤ نقل الوجبات الغذائيه 

 ٢٤ برنامج االجازه الطوعيه بدون راتب 

 ٢٤ ADA,FMLA ,CARE ACTالبرامج
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 المقدمه

توفر هذه الوثيقه،التي نشرت في االصل في ٢٣من الشهر التاسع من سنه ٢٠٢٠ ٠  تحديثا بشان تنفيذ  

النموذج الهجين على مراحل. يتضمن النموذج الهجين مزيجا من التعلم الشخصي والتعلم عن بعد للطالب 

المشاركين. في اجتماعه المنعقد في ٢٢من الشهر التاسع من عام ٢٠٢٠  .نظر مجلس اداره المدرسه في   

المعلومات  المتعلقه ببدء تنفيذ المرحله ٢ ووافق على اقتراح لبدء  تنفيذ المرحله ٢ في ٧  ٢ من الشهر  

العاشرمن سنه 2020,بالضافه الى الطالب المشاركين في النموذج االهجين في المرحله ١ , رياض  

االطفال حتى الصف الثاني.سيذهب الطالب الى المدرسه للتعلم الشخصي لمده يومين في االسبوع  بدءأ من  

27من الشهر العاشرفي حاله اختيار اولياء امورهم النموذج الهجين. سيستمر هوالء الطالب في تلقي  

المعلومات في طريقه التعلم عن بعد ثالث ايام في االسبوع. يوفر هذا المستند معلومات تتعلق بلمرحله ٢  

ويوفرفي مكان واحد كل المكونات االخر ى الخاصه لتنفيذ النموذج المختلط في مراحل تم نشرها سابقا في  

 اماكن متعدده العضاء المجتمع والموظفين.   

 

قدرتنا على بالضافه الى  على بيانات حول ظروف الصحة العامةبالعتماد  باتخاذ القرارات   LCPSتلتزم  

هذا المستند  من  قسم الالحفاظ على أداء ثابت في العديد من مقاييس عملياتنا داخل المدرسة.كما هو موضح في 

معلومات تتعلق بفئات البيانات الخمس إلبالغ  )مراحل ، ال بين بعنوان "فئات البيانات إلعالم التحوالت 

المدرسة  المراحل ومشاركتها مع مجلس  المتعلقه بقئات البينانات لومات المع سيتم جمع والتي (االنتقاالت بينها

 بهذه المواضيع. القرارات المتعلقةلالبالغ عن 
 

  المرحله ١  

من  ١ ٦  فيجلس اإلدارة المختلط في وقت مبكر من الصيف ، وجلسة عمل م يشمل التخطيط المدرسي لتنفيذ التعلم الشخصي 

، يشارك معظم الطالب في التعلم عن بعد  2020 من الشهر التاسع 8خالل المرحلة األولى ، التي بدأت في الشهر السادس 

في   والجدول الزمني للمرحلة األولى استثناءات. يتم سرد االستثناءات المحدودة للغايةمن اال ٪ ، مع قدر محدود جدًا 100بنسبة 

 الجدول ادناه:

 

 

 الطالب في المرحله  ١ في التعلم الهجين: من يكونون وما هو عددهم؟   
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البدء تاريخ   الطالب في التعلم الهجين  
من   #

عدد 

 الطالب

 أكاديمية مونرو التقنية المتقدمة  ٨ ايلول 
 

٠ ٠ ٩ 

ل معايير  يتلقون التعليمات من خالطالب ذوو اإلعاقة الذين  ٣ ١ تشرين االول

Aligned Standards of Learning   من صف الروضة ،

 IEPعاًما ، وفقًا لما أقرته فرق  22حتى سن 

 

٤ ٢٦ 

الطالب ذوو اإلعاقة في البرامج المستقلة ، من مرحلة ما قبل   ٣ ١ تشرين االول 

 IEPعاًما ، وفقًا لما وافقت عليه فرق  22الروضة حتى سن 

 

٥٨٣ 

 ( 1.9-1)المستوى   EL ٧ ٢ تشرين االول  

 

١٧٠٥ 

 ٧ ٢ تشرين االول 
 ١٦٥ الحضانه

 المرحله١ الجدول الزمني 

  LCPSوافق مجلس إدارة المدرسة على اقتراح موجه بأن "يبدأ  ٢١تموز

٪ مع استثناءات محدودة 100العام الدراسي بالتعلم عن بعد بنسبة 

 ذج المختلط على مراحل."للغاية والمضي قدًما في تنفيذ النمو 
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 المرحله ٢  

من النموذج الهجين   2سبتمبر ، صوت مجلس المدرسة لتطبيق المرحلة  22في  

، سيستمر معظم الطالب في التعلم بشكل   2ل المرحلة أكتوبر. خال 27الذي يبدأ في 

في المرحله  الموسعة. باإلضافة إلى المشاركينافتراضي. ستحدث االستثناءات 

طالب من   ٦ ٩ ٠ ٠الثانيه تقريبا  في النموذج الهجين ، ستشمل المرحلةاالولى 

 هجتماع مجلس إدارة المدرسا  ١٨ اغسطس 

 القرار واتخاذ  1قدم الموظفون معلومات عن المرحلة 

 

 

 أول يوم في المدرسة  ٨ سبتمبر 

 )المختلط(التعلم الشخصي الهجين  MATAيبدأ طالب 

 

تبدأ مجموعات صغيرة من الطالب ذوي اإلعاقة التعلم الشخصي   ١٣ اكتوبر 

 )المختلط( ينهج ال

 

 بدأ طالب ما قبل الروضة التعلم الشخصي المختلط  ٢٧ اكتوبر 

( التعلم الشخصي  1.9-1.0اإلنجليزية )المستوى يبدأ متعلمو اللغة 

 هجين)المختلط( ال
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لهجين  الصف الثاني الذيت اختارو اولياء امورهم النموذج ا رياض االطفال حتى

 .للفصل الدراسي االول 

  

 

 

الهجين )المختلط( : من يكونون وكم  الطالب في المرحله الثانيه من التعليم 

 عددهم؟ 

من   # الطالب في التعلم الهجين)المختلط(  تاريخ البدء 

 الطالب

 ٢٧ اكتوبر 
 ٢١٠٠ الروضه

 ٢٥٠٠ الصف االول 

 ٢٣٠٠  الصف الثاني

يهالمرحله الثانيه الفتره الزمن  

 اجتماع مجلس إدارة المدرسة ٢٢ سبتمبر 

 الثانيه قدم الموظفون معلومات عن المرحلة 

 أكتوبر.  ٢٧في الثانيه صوت مجلس المدرسة لبدء تنفيذ المرحلة 

 

. 
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تم إرسال مراسالت إضافية إلى الموظفين واألسر فيما يتعلق   بدايه اكتوبر 

الخاصة بالمدرسة بتنفيذ المرحلة الثانيه ، بما في ذلك االتصاالت 

 معينة للتعلم الشخصيوتخصيص الطالب أليام 

 

 تبدأ رياض األطفال حتى الصف الثاني التعلم الشخصي الهجين  المختلط   ٢٧ اكتوبر 

 

 

 االستعدادات للمرحله الثانيه 

                      المحاكاه المدرسيه                                                                          

 

 , يتم انشاء تستمر االستعدادات للمرحلة الثانية من التعلم الشخصي الهجين. من بينها

األطفال حتى  موارد لدعم التعلم الشخصي الهجين للمتعلمين الصغار )من رياض 

( يتم إنشاؤها للمعلمين ، وقد أعدت المدارس االبتدائية جداول زمنية  الثاني  الصف

 تلتقي  النموذج الهجين. باإلضافة إلى ذلك ، علم عن بعد ول من التلتشغيل ك

 فرق انتقالية لفئات مختلفة من الطالب ، مثل متعلمي اللغة اإلنجليزية ، خاصة

 أسبوعياً لمناقشة النقل والتوجيه والجدولة والتعليم. ، يجتمعان  K-2التعليم و 

 لمين إلعداد الجداول الزمنية تعمل الفرق أيًضا مع فرق القيادة المدرسية والمع

 تعمل في نفس الوقت على التعلم عن بعد والنموذج الهجين. 

العالم  سيبمتمبر   23تجري عمليات المحاكاه المدرسيه في االسبوع الذي يبداء في 

االمن والفعال. ستوفر عمليات المحاكاه تجربه  استراتيجيات التعلم الشخصي الهجين

والموظفين على مستوى المدرسه وابالغ االستراتيجيات  تعليميه اضافيه للمسؤولين 

 االمن والفعال. للتعلم الشخصي الهجين
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 قد تتضمن كل محاكاة المكونات التالية:

 

 

 

 

 المرحله٣  

 

للفصل الدراسي األول. المعلومات المتعلقة بفئات البيانات الخمس المشار إليها في 

فتراضي. سيتم  مرحلة الثانوية بشكل ا، سيتعلم معظم طالب ال٣قسم خالل المرحلة 

تنفيذ النموذج المختلط بالكامل لطالب المرحلة االبتدائية الذين اختار آباؤهم / أولياء  

، وسيتم استخدام هذه الوثيقة بعنوان "فئات   )الهجين( أمورهم النموذج المختلط

يرجى  البيانات إلعالم التحوالت بين المراحل" إلبالغ التحوالت بين المراحل.

، فإن هذه   ٢أبعد من المرحلة  ٣مالحظة أنه نظًرا ألن البداية المحتملة للمرحلة 

 المعلومات مؤقتة بشكل خاص.
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 الطالب

 من الطالب  # الطالب في التعلم الهجين )المختلط( تاريخ البدء 

١ او ٨  من  

 اكنوبر 

 2,439  الصف الثالث 

 2,383 الصف الرابع

 2.488 الصف الخامس 

يميه الهندسه والتكنولجيااداك  TBD 

 TBD اكاديميه العلوم 

 المرحله الثالثه المحتمله : الجدول الزمني

 إدارة المدرسةاجتماع مجلس  ١٠ من نوفمبر 

 يقدم الموظفون معلومات عن المرحلة الثالثه

 

لبدء المرحلةالثالثه من تنفيذ النموذج المختلط اجتماع خاص  ١٧ من نوفمبر 

 لس المدرسة للنظر في بند العمل المتعلقمحتمل لمج 

 

 تم إرسال االتصاالت للموظفين والعائالت  ١٨ من نوفمبر 

 



10 

 

١او ٨من  

 ديسمبر 

بدأ الصفوف من المرحله الثالثه إلى الخامسهالتعلم الشخصي المختلط    

 )الهجين( 

 

 

 الفصل الثاني: المرحله الرابعه وبعدها 

 

الدراسي  ن تطبيق النموذج الهجين في الفصل سيكون من الحكمة اتخاذ قرارات بشأ

الثاني بعد النظر في تنفيذ المراحل األولية للنموذج الهجين. يبدأ الفصل الدراسي  

كانون الثاني )يناير( ، ومن المقرر عقد اجتماعات مجلس إدارة  21الثاني في 

ويخطط   كانون األول )ديسمبر(.  15سمبر( و كانون األول )دي 1المدرسة العادية في 

إلجراء مسح آخر في تشرين الثاني )نوفمبر( فيما يتعلق بتفضيل   LCPSمركز 

الوالدين للتعلم الهجين مقابل التعلم عن بعد استعدادًا للفصل الدراسي الثاني. سيكون  

ارات المتعلقة تقييم اعتبارات جدولة المدارس المتوسطة والثانوية جانبًا مهًما من القر

 اني . بالفصل الدراسي الث

 

 فئات البيانات لإلبالغ عن االنتقاالت بين المراحل 
 

 

 بيانات الصحه العامه 

توفر مجموعة متنوعة من المقاييس نظرة ثاقبة لظروف الصحة العامة. على سبيل المثال ،  

تراقب وزارة الصحة في فرجينيا ما تشير إليه بعبء المرض واالتجاه حسب المنطقة ، وكذلك  

مع. تشمل المقاييس الفردية للعبء واالتجاه المقاييس التالية: معدل حدوث  مدى انتقال المجت

؛ تفشي المرض. حاالت بين العاملين في مجال الرعاية الصحية   PCRإيجابية اختبار الحالة ؛ 
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؛ زيارات قسم الطوارئ لمرض شبيه بفيروس كورونا ؛ االستشفاء في وحدة العناية  

لة حاليا ؛ وتوافر معدات الوقاية الشخصية في  المركزة أسرة المستشفيات المشغو

 .المستشفى

على النظر في بيانات الصحة   LCPSمقاطعة لودون يشجع مدير إدارة الصحة في 

العامة المحددة. ويالحظ أن هناك عالقة إيجابية قد توجد أو ال توجد بين مدى انتقال  

ارسنا ، من ناحية أخرى.  المجتمع المحلي واإلقليمي ، من ناحية ، واالنتقال داخل مد

اخل مقاطعة  انتقال كبير في المجتمع د LCPSعلى سبيل المثال ، قد يحدث 

Loudoun   حتى أثناء حدوث انتقال منخفض داخل مدارس ،LCPS على العكس .

من ذلك ، قد يحدث انتقال منخفض للمجتمع داخل مقاطعة لودون ، حتى أثناء حدوث  

القرارات المتعلقة باالنتقال بين المراحل ،   اتخاذ انتقال كبير داخل مدارسنا. عند 

باإلضافة إلى  LCPSحة العامة المتعلقة بـ في بيانات الص LCPSسينظر مركز 

 بيانات الصحة العامة في المقاطعة واإلقليمية

 

 

 

 التنفيذ المتسق لممارسات التخفيف الصحي

 

دربين على مراقبة  لما LCPSسيقوم القادة على مستوى المدرسة ، بدعم من موظفي 

التخفيف الصحي ، بجمع البيانات المتعلقة باتساق تنفيذ ممارسات التخفيف الصحية ،  

مثل تلك الموضحة أدناه. إن إدارة خدمات الطالب وإدارة خدمات الدعم )بما في ذلك  

منسق الصحة والسالمة البيئية( مسؤولون عن العمل مع المدارس في جمع هذه  

البيانات لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في التنفيذ  ا. سيتم استخدام  مهداالبيانات واستخ 

المعلومات أيضًا  المتسق لممارسات التخفيف الصحية. سيتم استخدام

 لتقييم االنتقال المحتمل بين المراحل.
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                                                                                    التوظيف الكافي

إن قدرتنا على تلبية احتياجات التوظيف الحالية والمرحلة التالية مهمة أثناء انتقالنا  

 إلى كل مرحلة.
 

                                                                                    االمدادات الكافيه

ه لمعدات الحمايه الشخصيه  ان قدرتناعلى تلبيه االحتياجات الحاليه والمستقبلي 

.(PPE) الوجه ومستلزمات التنظيف وغيرها من السلع االستهالكيه   واغطيه 

الى مرحله  الالزمه لدعم الطالب والموظفين بامان مهمه ايضا الننا تننقل من مرحله 

 الى مرحله اخرى. 

 

 استمرارية التعلم في النموذج الهجين  
 

الموظفين أو   لناتجة عن عزل الطالب أواالضطرابات في التعلم ا LCPSسيتتبع 

عزلهم. سوف ترتبط استمرارية التعلم بشكل كبير بالتنفيذ المتسق لممارسات التخفيف  

 الصحية.
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 استراتيجيه التخفيف من اثار الصحه العامه 

 

يتم تنفيذ مجموعة متنوعة من استراتيجيات التخفيف من آثار الصحة العامة. تم إعداد 

ويقدم أمثلة عديدة   LCPSالتالي في األصل الستخدامه من قبل موظفي  الرسم البياني 

. بينما تعكس الممارسات LCPSالستراتيجيات تخفيف الصحة العامة المستخدمة في 

الموضحة أدناه وفي أماكن أخرى في هذا المستند نهجنا الحالي للتخفيف من انتشار  

لتجربتنا أو إرشادات إضافية   ، نتوقع أن تتغير بمرور الوقت وفقًا COVIDفيروس 

 فيها.  العامة قد توصيت الصحة من وكاال

 

 التباعد الجسدي 

  

 

 

 

CDC Poster 

CDC Poster 

CDC Video 

LCPS Guidelines 

Autism Research 
Institute Social Story: 

Social Distancing 

 ● االمتناع عن التعليمات واألنشطة جنبًا إلى جنب.  

مسافة  تعزيز   على  الحفاظ  ممارسة  طول    6وفرض  من  أقرب  األفراد  كان  إذا  واآلخرين.  الذات  بين  أقدام 

الزمالء أقدام من بعضهم البعض. راقب بنشاط واطلب من    6الذراعين ، فمن المحتمل أن يكونوا على بعد  

 . أقدام إذا كان ذلك ممكنًا 6البقاء على مسافة 

. 

 ة جنبًا إلى جنب. ● االمتناع عن التعليمات واألنشط

 

 ● تجنب مطبات القبضة ، والمصافحة ، والرضاعة ، أو العناق االجتماعي كتحية.

 

  6فاظ على مسافة ● تأكد من وضع الالفتات في جميع أنحاء المباني على الجدران لمساعدة الناس في الح .

 أقدام من بعضها البعض

 

أقدام من   6خصص مساحة للطالب في الفصول الدراسية والمناطق األخرى في المبنى لتوفير مسافة  ●.

 الطالب اآلخرين . 

●  

● إنشاء جداول زمنية للوجبات تسمح بالدخول / الخروج من وإلى مواقع تقديم الخدمة )الفصول  

 الدراسية و / أو الكافتيريا

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/social-media-toolkit/social-distancing-6ft-1080x1080.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/COVID19-k-12-school-posters-keep-space-when-outside.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/social-media-toolkit/social-distancing-people_1080x1080.mp4
https://drive.google.com/file/d/1k_E_cizlVX2hCdXHnzCpDcD61OZZlqMj/view
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
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. 

الفصل تسمح بإجراء انتقاالت متداخلة تحد من عدد األشخاص  ● إنشاء جداول زمنية لتغيير  .

 في منطقة ما في نفس الوقت 

 

● وضع جدول مهام لتعيين الموظفين لتعزيز وإنفاذ التباعد المادي أثناء وصول الحافلة / السيارة / 

 المشاة والفصل. 

يرة ، وبدالً من ذلك  جمعات أو االجتماعات الشخصية الكب● ال تعقد تجمعات جماعية كبيرة مثل الت

 عقدها عن بُعد / افتراضيًا.

 ● إن أمكن ، تجنب أكثر من شخص واحد في المصعد في وقت واحد. 
 

 

 التباعد الجسدي:

 توصيل طلبات الطعام 

 

 . أقدام بين الموظفين وأفراد األسرة عندما تلتقط العائالت الطعام 6● الحفاظ على مسافة 

أقدام بين بعضهم  6ينتظرون دورهم في التقاط الطعام للحفاظ على مسافة ● ذّكر األفراد الذين 

 البعض.

● عند تسليم عنصر غذائي إلى أحد أفراد العائلة ، ضعه على الطاولة أمامك ، وتراجع للخلف  

 . واسمح ألفراد العائلة بالتقدم ألخذ هذا العنصر
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 لتباعد الجسدي: 

 لطعامتحضير ا

 

 أفراد.  10المشاركين في مجموعة العمل إلى ● حد من عدد 

 أقدام بين األفراد.  6● الحفاظ على مسافة 

○ يجب أن يباعد الموظفون الذين يعملون جنبًا إلى جنب أذرعهم بشكل مستقيم إلى الجانب والتحرك 

 بعيدًا بما يكفي لمنع أصابعهم من اللمس.

 عندما يعمل الموظفون على جانبي الطاولة. لين بشكل مباشر ○ يجب أال يكون الموظفون متقاب 

أقدام   6○ زيادة عدد أسطح العمل المستخدمة للمساعدة في الحفاظ على المساحة المطلوبة البالغة 

 بين األفراد.

○ عند تسليم الصناديق أو العناصر األخرى من فرد إلى آخر ، ال تقم بتسليم العنصر مباشرة. بدالً  

 اولة أو عداد ، وتراجع واسمح للفرد اآلخر بالتقاط العنصر.ضع العنصر على طمن ذلك ، 

أقدام بينك وبين الشخص الذي أمامك أثناء   6○ عند التناوب على المغسلة ، تأكد من ترك مسافة 

 دورك.  انتظار

 ● ال تتحدث عن الطعام الذي تعده.
●  

 

 

 

 

تقييد / تقييد الزوار غير  

 األساسيين على المبنى

 

الضوابط اإلدارية المتعلقة بالسيطرة على الحشود ، لتشمل ، قصر الزائرين على أولئك  ● 

 األساسيين فقط للعمليات المدرسية يجب أن تكون موجودة وأن يتم اإلبالغ عنها. 

● إبالغ أولياء األمور / أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجهود المدرسة للحد من الوصول غير  

 .نىالضروري إلى المب

الزوار والمتطوعين   COVID-19تشمل القيود المفروضة على دخول المبنى أثناء التخفيف من 

 غير األساسيين. 

بدالً من العروض التقديمية الشخصية ، يمكن دعوة المتحدثين الضيوف المعتمدين لتقديم   .

 المعلومات عن بُعد 

ولي األمر لمرافقة الطالب خارج   / ● تنفيذ عملية اللتقاط / إنزال الطالب التي ال تشمل الوالد

 المكتب األمامي. 

 ● مساعدة الوالدين / األوصياء في المكتب الرئيسي إذا كان ال بد من تسليم شيء لطالبهم. 

 ● شجع الوالدين / األوصياء على عدم الخروج من سيارتهم عند النزول

○  
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 زال / االلتقاء.ناإلإيقاف / التقاط الطالب للحد من االختالط والتزاحم في نقطة ● 

●  

اغطيه للوجه  

مصنوعه من  

القماش ويمكن  

 التخلص منها 

 

 

LCPS Protocol for 

Face Coverings 

CDC Video: Young 
Adult 

CDC Video: How to 
Wear 

CDC Infographic 
VDH Poster 

Autism Research 
Institute Social 

Story: 
I Can Wear a Mask 

I Can Stay 
Healthy… 

 LCPS● تأكد من أن الموظفين المعينين في المبنى الخاص بك على دراية بالمتطلبات وبروتوكول 

 المصاحب ألغطية الوجه ، كما هو مرتبط في العمود األيسر. 

للموظفين المعينين في المبنى الخاص بك.   LCPS● إصدار أغطية وجه من القماش المقدمة من 

لمرة واحدة للموظفين أو الطالب أو الزوار. تواصل مع   حافظ على توريد األقنعة التي تستخدم

Business  &Financial Services  للحصول على أغطية الوجه / أقنعة إضافية يمكن التخلص

 منها. 

 أغطية وجه من القماش لكل موظف.  LCPS 5توفر ○ س

 وجه. ألغطية ال LCPS○ يجوز للموظفين ارتداء غطاء الوجه الخاص بهم وفقًا لبروتوكول 

أغطية وجه للطالب من األسر المحرومة اقتصاديًا ، وهي متوفرة عند الطلب  LCPSاشترت ● 

 من مكتب الصحة المدرسية. 
 

● فرض ارتداء أغطية الوجه بشكل متسق من قبل الموظفين والطالب وغيرهم ممن يزورون   .

 LCPSحرم المدرسة كما هو مطلوب من قبل 

ئرين بأن أغطية الوجه مطلوبة أثناء وجودك داخل والبائعين ، والزا● ذّكر الوالدين / األوصياء ، 

المدرسة. إذا كان الزائر ال يرتدي غطاء للوجه ، فاطلب منه ارتداء غطاء للوجه وفقًا لألمر  

 التنفيذي للحاكم فيما يتعلق بأغطية الوجه وتوصيات مركز السيطرة على األمراض. 

 لديهم قناع.إذا لم يكن وفر للزوار قناًعا يمكن التخلص منه 

 

احفظ األقنعة التي تستخدم لمرة واحدة في حجرة الدراسة وخالل واجب الوصول الصباحي  ● 

 للطالب الذين ال يرتدون غطاء للوجه
. 

 

 

 

( استخدام حماية الجهاز التنفسي لحماية OSHA● تتطلب إدارة السالمة والصحة المهنية ) 

لمخاطر الجهاز التنفسي. يشرف منسق  أي تعرض محتمل في موقع العمل  صحة الموظفين أثناء

 .LCPSخدمات الدعم ، قسم خدمات نامج حماية الجهاز التنفسي 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/31513/LCPS%20Face%20Covering%20Protocol.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/31513/LCPS%20Face%20Covering%20Protocol.pdf
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/44074407protect-wear-cloth-face-covering.mp4
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/44074407protect-wear-cloth-face-covering.mp4
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/1302130220_317296-How_to_wear_a_cloth_face_covering.mp4
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/1302130220_317296-How_to_wear_a_cloth_face_covering.mp4
https://drive.google.com/file/d/1sgFunhoXasDKpfs_z6m0zqo95FPo-45e/view?usp=sharing
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/06/VDEM-MaskUP-Shareable_d1-b-Fit.jpg
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/ICanStayHealthybyWearingaFaceMask-F.PDF
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/ICanStayHealthybyWearingaFaceMask-F.PDF
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N95 اقنعه 

 

 

المرتبطة بهذا الموضع( .● الموظفون الذين تم تحديدهم حسب الوظيفة )بسبب مستوى المخاطر

 .N95 يجب أن يكون "مناسبًا لالختبار" قبل ارتداء قناع N95لقناع 

مخصصة لموظفي خدمات صحة الطالب المسؤولين عن رعاية الطالب المصابين   N95أقنعة  

 بأمراض معدية معروفة أو مشتبه بها تتطلب احتياطات محمولة جواً 

 

قد يطلب بعض المعلمين ومساعدي المعلمين والمساعدين السلوكيين وغيرهم ممن قد يعملون ● 

نظًرا لالحتياجات الفريدة للطالب  N95( استخدام قناع BITكعضو في فريق التدخل السلوكي )

 )الطالب( المعين 
 

. 

 

 

تطوير ثقافة آداب  

 السعال

 

● قم دائًما بتغطية فمك وأنفك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس أو استخدام الجزء الداخلي   .

 . من مرفقك وال تبصق
 

 20بالماء والصابون لمدة على الفور  رمي المناديل الورقية في سلة المهمالت واغسل يديك● 

 ثانية على األقل. 
 

٪ 60في حالة عدم توفر الماء والصابون بسهولة ، نظف يديك بمطهر لليدين يحتوي على  .

 . كحول على األقل
 

● االمتناع عن الحديث عن المستندات أو المعدات أو المواد الغذائية التي سيتم توزيعها على  .

 .اآلخرين
 

 ال تتحققالحرارة 

من درجة حرارة 

 ميزان باللمس

لفحص درجة   LCPSموازين حرارة ال تعمل باللمس لكل مدرسة ومنشأة  10● تم إصدار  .

 ز حرارة الطالب والموظفين والزوار
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  ميزان حرارة

  باألشعة تحت

الحمراء 

PPT 

 

أثناء  عشوائيًا من وصول درجات حرارة الطالب LCPS● يوميًا ، سيتحقق موظفو 

لى المدرسة أثناء الوصول الصباحي والتأخر في صولهم إو

 الوصول

يمكن إجراء فحوصات عشوائية لدرجة الحرارة بالطريقة التالية )اليوم األول لراكبي الحافلة / كل  

 ة ، إلخ.( المشا -راكبو السيارات ، اليوم الثالث  -حافلة أخرى ، اليوم الثاني 

للتعليق  PPTمقياس الحرارة بدون لمس مراجعة يجب على الموظفين الذين يستخدمون ● 

الصوتي للتدريب واستشارة موظف خدمات صحة الطالب أو خدمات صحة الطالب للحصول على 

 مزيد من المعلومات. 

درجة فهرنهايت ، فسيتم اصطحاب   100.4إذا كانت درجة حرارة الطالب أكبر أو تساوي ● 

 . االهتمام الطالب إلى غرفة الرعاية المخصصة لمزيد من

ذين يتوقعون الوصول إلى أي موقع خارج المكتب الرئيسي فحص  يُطلب من الزائرين ال● 

درجة حرارتهم قبل مغادرة منطقة المكتب للذهاب إلى موقع آخر داخل المدرسة. ارجع إلى تحديد / 

 تقييد الزوار غير األساسيين إلى قسم المبنى للحصول على سياق إضافي. 
 

. 

●  

ص األعراض  استبيان فح

 اليومية

 

 

 

  

 األعراض فحص 

يُطلب من الموظفين والطالب المشاركين في التعلم الشخصي تقديم استبيان التحقق من   •

، وهو بائع يجعل االستطالع   Qualtricsمع  LCPSاألعراض على أساس يومي. تعاقد 

 لنصوص اليومية.متاًحا من خالل الروابط ورسائل البريد اإللكتروني اليومية وا

إتاحة نسخ ورقية من االستبيان لألسر التي ال تستطيع الوصول إلى المستند عبر  •

 اإلنترنت. 

 

المنزل قبل سيكمل اآلباء / األوصياء استبيان فحص األعراض لطالبهم )طالبهم( في  •

 إرسالهم / إحضارهم إلى المدرسة.

 الب البقاء في المنزل.إذا كانت اإلجابة على أي سؤال هي "نعم" ، يجب على الط •
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 CDCملصق 

 

إذا لم يكن لدى الطالب استبيان مكتمل ، عند الوصول إلى المدرسة ، سيطرح الموظفون   •

ل أول مبنى أو على الطالب نفس األسئلة ، حسب االقتضاء من الناحية التطورية ، خال

اجتماع صباحي في غرفة الصف. إذا أجاب الطالب بـ "نعم" على أي من األسئلة ، فسيتم 

 صطحابه إلى غرفة الرعاية المخصصة. ا

سيقوم الموظفون باكمال استبيان فحص االعراض والتحقق من درجه الحراره في المنزل   •

 . ذا كان الجواب الي سؤال بنعم قبل االبالغ للعمل .يتم توجيه الموظف بلبقاء في المنزل ا

بوابة كاميرا األمان.  قم بنشر نسخة مغلفة من استبيان فحص األعراض خارج المبنى ، بجوار• 

إلى المدرسة التحقق مما إذا كانوا قد أجابوا بـ "نعم" سيُطلب من الزائرين الذين يطلبون الوصول  

الكاميرا األمنية. ال يسمح للزائر بدخول المبنى إذا على أي من أسئلة الفرز المنشورة بواسطة بوابة 

 أجاب بـ "نعم" على أي من األسئلة. 

 

 نظافه اليد

 

 

VDH Poster 

Student Health 
Services PPT 

CDC Video 

CDC Video 

Autism Research 
Institute Social 

Story: 
Handwashing 

ثانية على األقل وزيادة المراقبة لضمان   20● تعليم وتعزيز غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 

 االلتزام بين المعلمين والطالب والموظفين 

. 

● خصص وقتًا في الروتين اليومي للطالب والموظفين لغسل اليدين أو استخدام معقم اليدين خاصة  

 ام أو قبل الغداء أو بعد الخروجاألوقات الرئيسية مثل بعد استراحة الحم في

 ○ نفذ المسافات المادية وتجنب االزدحام حول موزع المغسلة / المطهر. .

 ٪ كحول على األقل للموظفين والطالب والزوار.60إتاحة معقمات اليدين التي تحتوي على ● 

يل المثال ، سطح التي يتم لمسها بشكل متكرر )على سب○ يمكن وضع معقمات اليدين بالقرب من األ

نوافير المياه واألبواب والمعدات المشتركة( والمناطق التي ال يتوفر فيها الصابون والماء بسهولة 

 )على سبيل المثال ، الكافيتريات والفصول الدراسية والصاالت الرياضية(.

 .لمنع ابتالع الكحول أو مالمسة العينراقب األطفال الصغار عند استخدامهم لمعقم اليدين 

 

 

تعزيز نظافة اليدين في جميع أنحاء المدرسة من خالل وضع إشارات مرئية مثل ملصقات  ● 

 غسل اليدين في مناطق مرئية للغاية

. 

https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/13/2020/03/Hand-Washing-VDH.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nWoP98G6r2rIt-hums_P454oeT2PPe0D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nWoP98G6r2rIt-hums_P454oeT2PPe0D/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=eZw4Ga3jg3E
https://www.youtube.com/watch?v=DDjcJ-fSUgg&feature=emb_rel_pause
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
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 و بروتوكول  مكتب الصحة

 ه غرفة الرعاي  

 

 
 

 

 
 

  

 تقييم األعراض      

 
 

 

 

 

صلة عن مكتب الصحة  رعاية" ، وهي منطقة / غرفة منف  ● يجب على كل مدرسة تحديد "غرفة 

 . COVID-19هر عليهم أعراض  للطالب والموظفين الذين قد تظ

○ سوف يدعم مكتب الصحة الطالب الذين يحتاجون إلى تناول األدوية ، أو يحتاجون إلى 

 اإلسعافات األولية ، أو الذين لديهم زيارات مجدولة.

لذين لديهم أعراض قد تكون مرتبطة بـ لمراقبة أو مالحظة الطالب ا ○ سيتم استخدام غرفة الرعاية

COVID-19 . 

 ذا كان ذلك ممكناً ، يجب على المدرسة تحديد غرفة رعاية ثانوية إ● 

يمكن استخدامها في حالة عدم تمكن غرفة الرعاية األولية من ضمان التباعد المادي والسماح  

 بتطهير غرفة الرعاية األولية. 
 

ز السيطرة على األمراض بإغالق المناطق التي يستخدمها األشخاص المصابون مرك يوصي○ 

ساعة ، قبل البدء في التنظيف والتطهير   24واالنتظار ألطول فترة ممكنة ، حتى  COVID-19بـ 

 لتقليل احتمالية التعرض للرذاذ التنفسي 
. 

ن أمكن( ، منفصلة عن  يجب أن تكون غرفة الرعاية بنفس حجم الفصل الدراسي العادي )إ● 

 أمكن( وعلى مقربة من المخرج.  مكتب الصحة ، بالقرب من مكتب الصحة )إن

● ستقوم ممرضة المدرسة أو أخصائي العيادة الصحية باإلشراف على مكتب الصحة ودعم مراقب 

 .غرفة الرعاية
 

عم مراقب لمدرسة أو أخصائي العيادة الصحية باإلشراف على مكتب الصحة ودستقوم ممرضة ا .

 غرفة الرعاية. 

أو أكثر من موظفي مكتب الصحة االحتياطيين  2○ يجب على كل مدرسة تحديد ما ال يقل عن 

أو   )اعتمادًا على حجم المدرسة( لمراقبة مكتب الصحة للحصول على الدعم في حاالت الطوارئ

 وظفين العاديين وعدم توفر البدائل عند غياب الم
 

أو بائع متعاقد. تشمل   LCPSل من ة بموظف مدرب بدوام كامسيتم تزويد غرفة الرعاي● 

 : مسؤوليات غرفة الرعاية
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 ○ قياس درجة حرارة الطالب باستخدام مقياس حرارة ال يعمل باللمس ،

 ،  ○ مطالبة الطالب بتحديد األعراض باستخدام استبيان فحص األعراض

 تسجيل المعلومات ، 

ي األمر الستقبال ○ التشاور مع ممرضة المدرسة أو أخصائي العيادة الصحية لالتصال بالوالد / ول

 الطالب

 سيتم تدريب جميع موظفي غرفة الرعاية على اإلجراءات التالية: ● 

 COVID-19○ خطة طوارئ 

 ○ بروتوكول غسل اليدين والتنظيف

 ○ استخدام مقياس الحرارة الذي ال يعمل باللمس 

 يان فحص األعراض استب

 ○ ارتداء وخلع معدات الوقاية الشخصية الكاملة 

 ○ التوثيق وخطة االتصال

 آداب راديو المدرسة الداخلية 

 

 

 

اية بغطاء وجه من القماش ● سيتم تزويد الطالب والموظفين الذين يقدمون تقاريرهم إلى غرفة الرع

 إذا لم يرتدوه كما هو مطلوب. 

ي الحضور إلى المدرسة الصطحاب الطالب حيث لن يُسمح للطالب ● سيُطلب من الوالد / الوص

 بركوب الحافلة إلى المنزل
 

 

 

 

 

 

 

رعايه واختبارالناس مع 

 االعراض 

 

 راجع قسم مكتب الصحة وبروتوكول غرفة الرعاية لمزيد من المعلومات 
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  اختبارإحالة

اختبار 

19-COVID 
 

  

 تقييم االعراض 

الذين يعرضون أو يبلغون أو لوحظت لديهم أعراض  الطالب و / أو الموظفون ● 

سيقدمون تقريًرا إلى غرفة الرعاية المخصصة لمزيد من   COVID-19مرتبطة بـ 

 المالحظة
 

وظف غطاء من القماش للوجه ، فسيتم توفيره  ● إذا لم يكن لدى الطالب أو الم .

 وفقًا لما يناسب نموه ، و 

للطالب والموظفين الذين  COVID-19ية إحالة اختبار سيتم توفير المعلومات المتعلقة بعمل● 

. تتضمن عملية اإلحالة أمًرا دائًما من الدكتور COVID-19يبلغون عن األعراض المتعلقة بـ 

والذي سيتم توفيره مجانًا   INOVAالمعجل في   COVID-19و  ،  LCHDجودفريند ، مدير 

 .لألفراد غير المؤمن عليهم
 

  COVID-19ين يتم إرسالهم إلى المنزل بسبب األعراض المرتبطة بـ ● قد يعود الطالب الذ .

إلى المدرسة بعد أن يتم إجازتهم من قبل أخصائي الصحة والتي قد تشمل فترة الحجر الصحي أو 

 يم نتيجة اختبار سلبية.العزلة أو تقد
 

●  

-COVIDاالستجابة لنتائج 

 اإليجابية المبلغ عنها  19

 

 

الحجر  واالنعزال اءانه

 حي  الص

 تحديد العزل والحجر الصحي 
  

 

( ويتبع  LCHDبشكل وثيق مع إدارة الصحة في لودون )  LCPS● يعمل مركز 

 ، "األمراض المنقولة بالدم أو المعدية أو المعدية أو المعدية  8415السياسة رقم 

ة المدرسة / أخصائي العيادة الصحية أو مشرف الموظف مع  ● ستتواصل ممرض

 أو الموظف لتحديد: الوالد / الوصي 

 ○ عندما بدأت أعراض الفرد 

 ○ آخر يوم للفرد في المدرسة أو العمل

 ○ األفراد الذين ربما كانوا على اتصال وثيق بالفرد 

 سيتم إخطار مشرف الخدمات الصحية للطالب.● 

  ومشاركة  LCHDخدمات صحة الطالب بإخطار  ● سيقوم المشرف على 

 مفصل أعاله التفاصيل ذات الصلة على النحو ال



23 

 

 

لتحديد أي اتصاالت وثيقة بالفرد وتقديم اإلرشادات لهؤالء   LCHDو  LCPSسيتعاون ●  .

 د. األفرا

 

ستقوم ممرضة المدرسة / أخصائي العيادة الصحية أو المسؤول بإخطار  ●  .

 الوصي للقيام بالتنظيف / التطهير 
 

. 

للمعلومات العامة إلخطار مجتمع المدرسة  LCPSسيعمل المسؤول مع مكتب ● 

 LCPSفي المدرسة أو مكان عمل   COVID-19عند اإلبالغ عن حالة 

   

 

 تتبع االتصال

 

 
 
 

 

CDC Poster 

 

 

( بأي  LCHDمقاطعة لودون )  بإخطار إدارة الصحة في LCPSستقوم  ●  .

 تم اإلبالغ عنها أو مشتبه بها إيجابية  COVID-19حاالت 

، فسيتم إجراء  COVID-19إذا كانت نتيجة اختبار أحد الموظفين أو الطالب إيجابية لـ ● 

 .LCHDتحقيق عن طريق االتصال بواسطة 
 

بإخطار المخالطين عن قرب بالحاالت اإليجابية وتنصحهم    LCHD○ ستقوم   .

 بالحجر الذاتي في المنزل 
 

على دراية بتعرض محتمل داخل المدرسة ،    LCHD○ إذا أصبح مركز  .

للمساعدة في تحديد أولئك الذين  LCPS Student Health Servicesفسيتصل بـ  

الطالب  من استبعاد  LCPSد يكونون على اتصال وثيق داخل تلك المدرسة لتمكين ق

 والموظفين المحددين حتى يصبحوا آمنين للعودة.

 ●LCPS  بناًء على التشاور مع ،LCHD  يمكن أن يحدد أن الحجر الصحي الذاتي مطلوب بين ،

 .مجموعات الطالب والموظفين الذين تعرضوا لحالة إيجابية. حجم االتصاالت الوثيقة

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/Contact-Tracing-Infographic-FINAL.pdf
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 ● من الحاالت اإليجابية ستحدد إلى أي مدى سيتم إيقاف التعلم / العمل الشخصي مؤقتًا.

لم / العمل بشكل شخصي للطالب / الموظفين الذين هم على اتصال وثيق ● سيتم إيقاف التع

. لن ينطوي الحجر الصحي الذاتي على إيقاف LCHDبالحاالت اإليجابية ، على النحو الذي تحدده 

 التعلم االفتراضي مؤقتًا أو العمل لهؤالء األفراد.

  
 

ساسيه الطعامالوعي بح   

 

 

 LCPSوفقًا لكتيب  استيعاب الطالب الذين يعانون من الحساسية حسب االقتضاء●  .

 اإلجرائي ، ودعم الطالب الذين يعانون من الحساسية.

 ● تأكد من أن الطالب والموظفين يمارسون التباعد الجسدي عند تناول الغداء في أي مكان
 

المناسب  LCPSإذا تم تناول الطعام في الفصل الدراسي ، فسيستخدم أحد الموظفين منظف ●  

 عام في الفصل. لمسح المكاتب بعد تناول الط

 ● تضمين اإلجراءات للسماح للطالب بغسل أيديهم قبل وبعد تناول الطعام. 
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 معدات الحماية الشخصية
 

 

 . توضح المصفوفة التالية معدات الوقاية الشخصية التي يتم توفيرها للموظفين بناًء على مناصبهم
 

 

 

 الموقع المكان 

 يتم توفير معدات الوقاية الشخصية
 

  

قناع 

الوجه  

 القماش

(5) N95 Mask* 

القفازات  

 القفازات الطبيه  الغير طبيه

النظارات  

قيه الوا  

درع الوجه مع  

النظارات  

 الواقيه 

درع  

الوجهالعام 

 الثوب  الطبي

القناع  

ضح الوا  

القناع  

 الجراحي

ام االنقس  

All FT and 

PT 

Employees X   هحسب الحاج     حسب الحاجه    

 طاقم العياده 

School 

Nurse, 

Resource 

Nurse, 

Health Care 

Assistant X X  X X  X X  X 

 البرنامج الرياضيه 

Athletic 

Director, 

Athletic 

Trainer X X  X X   X  X 

   Autism X X  X X  X X البرامج الدراسيه الخاصه 

 البرامج الدراسيه الخاصه 

Multiple 

Disabilities X X  X X  X X X X 

 البرامج الدراسيه الخاصه 

Intellectual 

Disabilities X X  X X  X X X X 

 البرامج الدراسيه الخاصه 

Emotional 

Disabilities X X  X X  X X  X 

 البرامج الدراسيه الخاصه 

Itinerant 

Specialist X X  X X  X X   

 البرامج الدراسيه الخاصه 

Related 

Services X X  X X  X X X  

 ECSE X X   X  X X X X البرامج الدراسيه الخاصه 

  Transition X X   X  X X X البرامج الدراسيه الخاصه 

  Diagnostics X        X خدمات الطالب 

اص الخ النقل    

Bus Driver, 

Bus 

Attendant X  حسب الحاجه   X    X 

  EL Teachers X        X التعليمات
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 التعليمات

Drivers Ed 

Teachers X          

 فراد في برامج متخصصة ضمن الفئات أعاله.لبعض األ N95يتم توفير أقنعة 
 

 

يتم مراقبة الجداول الزمنية لالستهالك والطلب والتسليم وإدارتها لضمان توفر اإلمدادات الكافية من معدات  

 . الوقاية الشخصية وغيرها من اإلمدادات ، مثل لوازم التنظيف ومعقمات األيدي
 

 

عبر أكواد المشروع داخل نظام اإلدارة المالية. هذا يدعم متطلبات إعداد   COVID-19يتم تتبع جميع النفقات المتعلقة بـ    

 ، باإلضافة إلى فرص السداد المحتملة األخرى CARESالتقارير المالية الستالم واستخدام تمويل قانون 

 اجراءات التنظيف المحسنه

هو التنظيف باستخدام مطهر   LCPS. برنامج التنظيف المعزز من LCPSتم وضع إجراءات تنظيف محسنة لمرافق  .

Virex II 256   المعتمد من وكالة حماية البيئة على جميع األسطح الصلبة غير المسامية عالية اللمس في جميع أنحاء المناطق

مرة بعد انتهاء المدرسة جنبًا إلى جنب مع  4بتطهير  LCPSا. سيقوم مرات يوميً  3العامة والحمامات بالمدرسة على األقل 

 .التنظيف المنتظم للمدرسة بأكملها 

 

 1.5بالنسبة لألحداث في المدرسة ، سيقوم األوصياء بتطهير جميع األسطح عالية اللمس بعد اإلعداد وقبل بدء الحدث ؛ كل  .

ي والحمامات بمطهر ؛ بعد انتهاء الحدث ، سيتم تنظيف جميع األسطح  ساعة سيتم تنظيف جميع األسطح ذات اللمس العال 2إلى 

 .بمطهر باستخدام رذاذ مطهر نهائي يُترك للهواء الجاف

(  3● يجب على فريق الحراسة تنظيف جميع أسطح المنطقة المشتركة ذات اللمس العالي خارج الفصول الدراسية ، ثالث )

 مساء. أخرى كلمرات خالل اليوم الدراسي ومرة 

سيتم تنظيف أسطح المكاتب والفصول الدراسية ذات اللمس العالي ، بما في ذلك الطاوالت والمكاتب والكراسي ، كل ● 

 مساء إذا تركت خالية من المدرسة واألغراض الشخصية. 

 سيقوم فريق الحراسة بإجراء صيانة لألرضية خارج نوبة العمل المعتادة. ● 

ة ، سيتم استخدام كل ● عند استخدام غرفتي رعاي

غرفة رعاية على أساس يومي بالتناوب ، مع بقاء 
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ساعة بعد االستخدام. سيتم تنظيف كل غرفة بعمق باستخدام المواد الكيميائية القياسية ومعدات الحماية   24الغرفة شاغرة لمدة 

 ساعة من عدم االستخدام.  24الشخصية في نهاية فترة 

 ظام فلترة هيبا ● سيتم تزويد غرف الرعاية بن

 ● من المتوقع أن تتطلب مهام التنظيف المعززة كل وقت االحتجاز المتاح.

بالمدرسة بتنظيف داخل األسطح ذات اللمس العالي في المنطقة المشتركة كل ساعتين  من المقرر أيًضا أن يقوم فريق الحراسة 

 (.PRCSالمتنزهات والترفيه والخدمات المجتمعية ) ( خالل جميع األحداث المجدولة الستخدام المنشأة ، بما في ذلك2)

 

 

ضافيه معلومات ا  

                                                                                                                                                      االتصاالت 

ملتزمة بتوفير المعلومات في الوقت المناسب لآلباء / األوصياء والطالب وأعضاء  LCPSعلى  COVID-19تسبب  تيال

هيئة التدريس وعامة الناس فيما يتعلق بحالة التخطيط والعمليات في المدارس ، فضالً عن تأثير الفيروس على مجتمعات  

 . المدارس

 :  تشمل المبادرات لتوفير المعلومات طوال فترة الوباء وحتى العام الدراسي الجديد

 مارس  12تحديثات المشرف على العائالت منذ  26● 

 2020والموقع اإللكتروني لتخطيط العودة إلى المدرسة  COVID-19● إنشاء صفحة الويب الخاصة بالتأهب لـ 

 

 ● الترويج لجدول أعمال كل اجتماع لمجلس إدارة المدرسة ، وفرص المشاركة العامة وملخصات اإلجراءات .

( بخصوص الموظفين أو الطالب أو الزوار الذين ثبتت 21/9/2020إشعار من مجتمع المدرسة )اعتباًرا من  100● إصدار 

 . COVID-19إصابتهم بالفيروس المسبب لـ 
 

شكل متكرر قصص وميزات فيديو تتعلق باستمرارية التعليم والتكنولوجيا وموضوعات التخطيط  ● تعرض مواقع الويب ب

 للعودة إلى المدرسة 

 

 

. 
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}l  ستستمر هذه الجهود مع تقدمLCPS    من مرحلة إلى أخرى في المستقبل ، بهدف توفير

يتعلق بالتخطيط والتقييمات والقرارات المتعلقة بمراحل العودة إلى  والموظفين فيما  المعلومات الحالية للعائالت

 المدرسة 

 

ارس االبتدائيه في النموذج الهجين)المختلط( في المد  لتعليما  

                                                                                                                                                           الجداول  

الذين اختارت أسرهم التعلم الشخصي المختلط المدرسة شخصيًا يومين  K-2فوف ، سيحضر الطالب في الص 2في المرحلة 

في األسبوع ، إما الثالثاء والخميس أو األربعاء والجمعة ، لدعم ممارسات التباعد الجسدي. في األيام التي ال يكون فيها الطالب  

ء التعلم الشخصي. في المرحلة االبتدائية ، سيتم تحديد  حاضرين جسديًا ، سيعملون على مهام فردية تدعم التعليمات المقدمة أثنا

 موعد العائالت في نفس اليوم. 

. يمكن العثور 2٪ مع استثناءات محدودة في المرحلة  100سيستمر معظم طالب المرحلة الثانوية في المشاركة في التعلم عن بعد بنسبة 

 . LCPS Reopening in Stagesعلى صفحة ويب ٪ 100على المعلومات المتعلقة بنموذج التعلم عن بعد بنسبة 

 في أيام االثنين ، يشارك جميع الطالب في اجتماع صباحي افتراضي ويتلقى البعض دعًما افتراضيًا لمجموعة صغيرة.

سيشارك طالب المرحلة االبتدائية في اجتماعات صباحية متزامنة وغير متزامنة و / أو أنشطة استشارية لبناء اتصاالت مع  

الئهم في الفصل ودعم الصحة العقلية خالل األيام التي يشاركون فيها في التعلم عن بعد. جدول هجين عينة أدناه. قد تختلف زم

 جداول المدرسة الفعلية حسب المدرسة ومستوى الصف 

 

. 

 نموذج جدول الطالب االبتدائي: التعلم الشخصي المختلط 
 

 الجمعه  الخميس   االربعاء  الثالثاء االثنين 

 اجتماع الصباح 
امن شخصيا او متز  

عشرين دقيقه مجموعات  

ه صغيره متزامن  

 

اداب انكليزي  \ءهقرا من ستين الى تسعين دقيقه   

 من الشغل الغير متزامن

 خالل اليوم  

اداب انكليزي \ قراءه من ستين الى تسعين دقيقه   

غل الغير متزامن من الش

 استراحه  Recess خالل اليوم 
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دقيقة من العمل  60-90

 المستقل على مدار اليوم 

 

 قراءه   قراءه 

 عروض خاصه  عروض خاصه 

 استراحه وغذاء  استراحه وغذاء 

ب           حسا حساب   

العلوم 

والعلوم 

االجتماعية 

واألنشطة 

متعددة 

 التخصصات

 

العلوم والعلوم االجتماعية 

واألنشطة متعددة  

 التخصصات 
 

 التقييم والدرجات

، سيتم تقييم كل من التعلم الشخصي والتعلم عن بعد وتصنيفه. سينفذ   2020على عكس إغالق المدرسة في حاالت الطوارئ في ربيع  

، والتقييم والدرجات. تم توفير   5030، والسياسة  2020درجات الجديدة التي تم وضعها لخريف المعلمون ويلتزمون بسياسة التقييم وال

من قبل مجلس إدارة   2021- 2020المرونة في النسب المئوية المخصصة للتقييمات النهائية في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  

التكوينية وما إلى ذلك. سوف    لطالب في سبتمبر بناًء على التشخيص والتقييمات. سيقيم المعلمون استعداد ا2020سبتمبر   22المدرسة في 

فريق العمل مع تحديد مكان الطالب أكاديميا ووضع خطط أكاديمية لدعم جميع الطالب. ستجتمع فرق التعلم على مستوى   LCPSيدعم 

 ثراء بناًء على بيانات التشخيصالصف أو فرق التعلم التعاوني افتراضيًا للتخطيط للتدخالت الشخصية أو اإل

ر الصحي والعزله الحج   

عندما يكون اختبار الطالب أو المعلم إيجابيًا ، سيحدث تتبع االتصال ، كما هو موضح سابقًا يوفر الرسم   .

البياني التالي النموذج التعليمي الذي سيتم تنفيذه في مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تشمل عزل  

 الطالب والمعلمين 

 

الطالب او الطالب في   مدرس الصف 

 الصف 

 النموذج التعليمي 
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المعلم ليس في 

 الحجر الصحي 

 

المعلم ليس في 

 ر الصحيالحج

 

        الهجيننموذج 

المعلم ليس في  
عدد محدود من الطالب   الحجر الصحي 

داخل فصل واحد في الحجر  

 الصحي 

. 

يستمر المعلم والطالب الذين لم يتم عزلهم في النموذج الهجين.  

يستمر الطالب المعزولون في جزء من تعليمات الفصل ال 

يتضمن التعلم الشخصي. يقوم المعلمون بتوصيل تركيز أنشطة  

ي موارد عبر اإلنترنت التعلم الشخصية وتوجيه الطالب إلى أ

 يتم استخدامها أثناء التعلم الشخصي 
. 

Teacher not 
quarantined 

One or more 
classes of students 
quarantined. 

سيشارك الفصل )الفصول( المعزول في التعلم المتزامن مع معلمهم في  

اليوم المخصص لهم شخصيًا. يحضر فصل الطالب غير المعزولين إلى  

 المدرسة شخصيًا مع معلمهم في اليوم المحدد لهم. 
 

Teacher 
quarantined 
but not on 
leave 

Students in all 
classes are not 
quarantined. 

اليوم المخصص لهم في النموذج ستمر الطالب في الحضور شخصيًا في 

المختلط بدعم من مدرس بديل ومعلم معزول. يشارك المعلم المعزول بشكل  

 متزامن وغير متزامن 

. 

Teacher 
quarantined 
but not on 
leave 

Limited number of 
students within one 
class quarantined. 

يستمر الطالب غير المعزولين في الحجر 

الصحي في التدريس الشخصي المختلط بدعم  

من مدرس بديل ومعلم معزول. يشارك المعلم  

 ن. المعزول بشكل متزامن وغير متزام

يشارك الطالب المعزولون بشكل متزامن وغير متزامن. يقوم المعلم بتوصيل  

تركيز أنشطة التعلم الشخصية ويوجه هؤالء الطالب إلى أي موارد عبر 

 اإلنترنت يتم استخدامها أثناء التعلم الشخصي 
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تم وضع المعلم في  

الحجر الصحي  

ولكن ليس في 

 إجازة

 

فصل واحد أو أكثر من 

الطالب في الحجر  

 الصحي 

.  

يشارك الفصل )الفصول( المعزول في التعلم المتزامن مع معلمهم في 

اليوم المخصص لهم شخصيًا. تحضر الفصول غير المعزولة إلى  

المدرسة مع وجود مدرس بديل شخصيًا والمعلم المعزول يقدم تعليمات  

 متزامنة عبر اإلنترنت. 

 

وضع المعلم في  

الحجر الصحي وفي  

 إجازة 

 

جميع الطالب في الحجر  

 الصحي 

. 

 ٪ أثناء الحجر الصحي مع مدرس بديل100نموذج التعلم عن بعد 
. 

 مدرس في إجازة

 

لم يتم عزل الطالب في جميع  

 الفصول 

 

 يواصل الطالب التدريس الشخصي في النموذج الهجين مع مدرس بديل 

. 

 

النقل  وسائل  

 بل الوصول إلى المدرسة و / أو محطة الحافالت ، يتعين على جميع الطالب إكمال ق

 استبيان الفحص الصحي اليومي 

.  

 الوصول 

األبواب المتاحة لتقليل االزدحام المروري كما يتم تشجيعها على زيادة يتم تشجيع المديرين على مزامنة تفريغ الحافالت مع عدد

 المشاركة أثناء الوصول. مع وصول كل حافلة ، سيبقى الطالب جالسين وسائقينعدد الموظفين

الذين يجرون الفحص واالستيعاب. بمجرد أن يتلقى السائق   المدرسة ستبقي األبواب مغلقة حتى الحصول على تصريح من موظفي إدارة

دقيقة قبل الجرس(   20حتى ) .في وقت الوصولومرنه  وسيقوم الطالب بالتفريغ بطريقة منظمةقومون بفتح االبواب شارة ، فسوف ي اإل

 . مطلوبة على جميع المستويات الستيعاب الوصولبطريقه 

 االنصراف 
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مكن بسهولة العثور على الحافلة المخصصة لهم. في المدارس الثانوية ،  ، يجب نشر طلبهم وموقعهم في حلقة الحافلة حتى الطالب   عند وصول الحافالت

يجب إطالق سراح الطالب وفقًا لذلك. في المدارس  و عند التحميل ، يجب اإلعالن عن أرقام الحافالت في نظام العنوان العام حيث تتوفر كل حافلة

 مرافقة روضة األطفال ومساعدة الطالب اآلخرين في الحافالت المخصصة لهم. مرة واحدة الحافالت ئية ، يجب على موظفي المدرسةاالبتدا

 .يتم طرده ، إذا لزم األمرالمغادرة ، ستنطلق الحافالت المتبقية في الحلقة للجولة التالية من الطالب 

 

 الجلوس في الحافله

سيكون لدى سائق الحافلة مخطط جلوس يمكن الحافلة من وإلى المدرسة. سيُطلب من كل طالب الحصول على مقعد مخصص له في 

 . يمكن استخدامها أيًضا لتتبع االتصال عند الحاجة استخدامه للمساءلة السريعة و

 

. 

فة  صفوف على كل جانب من الحافلة إلنشاء نمط متعرج لزيادة المسا حيثما أمكن ، يجلس الطالب على مقعد في كل مقعد آخر ، بالتناوب

 كل حاله.  على اساس حافلة. سيتم إجراء استثناءات من هذا التوجيه للطالب الذين يشاركون المنزل أو إلى الحد األقصى على

 

                                                                                                                       استراتيجيات التخفيف من صحة النقل

يجب على جميع الطالب ارتداء أغطية الوجه أثناء وجودهم في الحافلة. يتعين على سائقي الحافالت ارتداء األقنعة وتزويدهم  

موظفو الحافالت الذين يتعين عليهم أن يكونوا على اتصال وثيق بالطالب حيث  للوجه الستخدامها أثناء التحميل والتفريغ.بدروع واقية 

 يوجد 

 مع ذلك المقدم لموظفي المدرسة.  الية انتقال سوائل الجسم بمعدات الوقاية الشخصية اإلضافية المتسقةسيتم تزويد احتم

 

                                                                                                            التنظيف

 أشواط. وسيشمل ذلك مسح جميع األسطح والمقاعد عالية اللمس. سيتم تنظيف كل حافلة جيدًا برذاذ مطهر بعد الصباح وبعد الظهر

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                             التباعد 

)باستثناء أولئك الذين يتشاركون المنازل( ، كل مقعد  حافلة لطالب واحد لكل مقعدمن إشغال الطالب في ال LCPSحيثما أمكن ، سيحد  

 . آخر ، في نمط متعرج
 

 يجب على جميع الطالب ارتداء أغطية الوجه أثناء وجودهم في الحافلة.
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 حجز الحافالت 

ة أثناء التعلم عن بعد. في أيام االثنين ،  " لتمكين الطالب من االستمرار في الوصول إلى مواد المكتب Book busبرنامج " LCPSأنشأ 

 ستقوم الحافالت التي تقدم حاليًا وجبات الطعام للمجتمعات عبر القسم المدرسي أيًضا بتوصيل الكتب للطالب الذين طلبوها.

 

 انقر هنا لمعرفة مواقع وأوقات التوقف  -صباًحا  9:00● بدًءا من الساعة 

 

 لى معلومات حول كيفية طلب كتب معينة.● تحقق من موقع كل مدرسة للحصول ع

● سيسمح للطالب واحدًا تلو اآلخر بالصعود إلى الحافلة لتصفح صناديق الكتب. )للطالب فقط ، بدون آباء( ومع ذلك ، يُسمح لهم فقط  

 ودة. بالنظر وليس لمس الكتب. سيكون أمناء المكتبات على متن الحافلة لمساعدة الطالب. ستكون أوقات التصفح محد

                                                                                         ام الوجباتنظ

(. سيتم تقديم وجبات اإلفطار والغداء اليومية مجانًا لجميع  SFSPقامت وزارة الزراعة األمريكية بتمديد برنامج خدمات الغذاء الصيفي ) 

 .الطالب. يمكن للطالب االختيار بين طبق رئيسي ساخن وبارد لتناول طعام الغداء

أيام في األسبوع )يتم  7لمشي في أي مدرسة أو بالحافلة في المجتمع سيستمر طالب التعلم عن بعد في تلقي وجبات الطعام عن طريق ا

تسليم وجبات نهاية األسبوع يوم الجمعة(. سيتمكن الطالب الهجين الذين يحضرون شخصيًا من تلقي وجبة اإلفطار في الفصل. سيتم تقديم  

 الصحية األخرى.  الغداء في الكافتيريا. سيتم اتخاذ إجراءات التباعد الجسدي وتدابير التخفيف

)سيدخل المعلمون في اختيار الوجبات ، وسيختار طالب المدارس   Phoenixسيطلب طالب المدارس االبتدائية وجبات الطعام عبر 

 المتوسطة والثانوية وجبة رئيسية ساخنة أو باردة من خط التقديم المناسب عند دخول الكافتيريا

 نقل الوجبات

                                                                                                                   هالجمع-نين االث

 وصيل وجبات اإلفطار والغداء يوميًا بالحافلة في جميع أنحاء مقاطعة لودونت

 مساءً  1:30 -ظهًرا  12:30ظهًرا و  12:30 -صباًحا  11:30● الجريان: 

 ● للتسليم: انقر هنا لمواقع التوقف واألوقات
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 برنامج اإلجازة الطوعية بدون راتب  

( للموظف أثناء سريان VLWOPلودون بتنفيذ برنامج إجازة طوعية بدون أجر )، أذن مجلس مدرسة مقاطعة  2020أغسطس  18في 

التقديم من خالل مكتب  VLWOPإرشادات المرحلة لمدارس فرجينيا. يجب على الموظفين الذين يرغبون في المشاركة في برنامج 

 العمل.( قبل تقريرهم المقرر إلى تاريخ 2اإلجازات واإلعاقة في موعد ال يتجاوز أسبوعين )

 

للموظفين الذين ال يشعرون أنه يمكنهم العودة إلى العمل ولكنهم غير مؤهلين للحصول على إجازة أو برامج   VLWOPتم تصميم برنامج 

طوعية وستؤثر على تعيينهم ودفعهم ومزاياهم وتقاعدهم. يجب   VLWOPإقامة أخرى. يجب أن يفهم الموظفون أن المشاركة في برنامج 

 (. lcpsretiredisability@lcps.orgاالتصال بمكتب اإلجازات واإلعاقة )  VLWOPالمهتمين ببرنامج على الموظفين 

 

ADA, FMLA, and the CARES ACT 

يتولى مكتب برنامج اإلجازات والعجز الموجود داخل إدارة الموارد البشرية وتنمية المواهب مسؤولية تنسيق ترتيبات اإلقامة المعقولة   

ظفين غير القادرين على العمل بسبب المضاعفات الطبية أو العائلية أو المرتبطة بـ  وطلبات اإلجازة. تتوفر العديد من البرامج للمو

COVID-19 ( تضمنت هذه البرامج قانون اإلجازة العائلية والطبية .FMLA( والقانون األمريكي لذوي اإلعاقة ، )ADA  وقانون ، )

المهتمين باستكشاف الخيارات المتاحة لهم االتصال بمكتب   (. يجب على الموظفينFFCRAالعائالت األولى لالستجابة لفيروس كورونا )

(. يرجى أن تضع في اعتبارك أن الجداول الزمنية تستند إلى احتياجات  lcpsretiredisability@lcps.org)  .برنامج اإلجازات واإلعاقة 

تختلف الخطوات حسب البرنامج ، ولكن بشكل   الطالب ، وال يمكن للمدارس ومكتب برنامج اإلجازات واإلعاقة ضمان التعيين أو التنسيب.

 عام ، سيتبع الموظفون الذين يسعون للحصول على إجازة أو سكن معقول الخطوات المذكورة أدناه

 

 . اتصل بمكتب برامج اإلجازات والعجز واطلب النموذج المناسب. 1

وإكمال النموذج المناسب )غير مطلوب لرعاية  . اطلب من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك مراجعة الوصف الوظيفي الخاص بك 2

 األطفال في طلبات اإلجازة الطوعية بدون أجر(. 

 . إعادة جميع النماذج المكتملة إلى مكتب برامج اإلجازات والعجز. 3

 .. سيتصل بك مكتب برامج اإلجازة واإلعاقة لمناقشة طلبك وإنهائه4

 .LCPSتتوفر معلومات مفصلة حول كل برنامج والنماذج المطلوبة على صفحة برامج التقاعد واإلعاقة على موقع  
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