إرشادات العودة إلى المدرسة 2020

تستند المعلومات التالية إلى المعلومات الحالية المقدمة من
فرع المدارس الحكومية ويمكن أن تكون عرضة للتغيير.

قوانين جديدة
 يجب على جميع الطالب ارتداء كمام اثناء تواجدهم في الباص
 على الطالب من الصف  7الى  12ارتداء الكمام خالل المراحل االنتقالية

 سيكون الكمام ضروري ألي زائر أثناء عمليات االنتقال وإجراءات الطوارئ
 سيوفر المدارس  /الحافالت (الباصات) كمامات ألولئك الذين يحتاجون إليها
 تستطيع البحث في "  Googleعن ”“ PEI Government School Plansخطط المدارس الحكومية
لمعرفة اكثر عن إجراءات كل مدرسة على حده

المبادئ التوجيهية
 الفحص المسبق للطالب والموظفين
 تشجيع التباعد االجتماعي
 تحسين بروتوكوالت التنظيف والتعقيم
 آليات تتبع من کانوا علی االتصال الوثيق بالشخص
 تقسيم الطلبة  /الموظفين في مجموعات منظمة مع انخفاض التفاعل بين المجموعات
 المرحلة االنتقالية و التحوالت المنظمة  /التحرك في الداخل والخارج  /داخل المدرسة
*سيكون لكل مدرسة بروتوكوالت الصحة  /السالمة الخاصة بها*

معدات الحماية الشخصية )(PPE
 الطلبة مطالبين بإحضار كمام غير طبي الى المدرسة كل يوم.
 على الطالب من الصف  12-7مطالبين بارتداء كمامات غير طبية داخل مرافق المدارس عندما يتعذر الحفاظ على
المسافات االجتماعية.
 قد يرتدي طلبة الروضة حتى الصف السادس كمامات داخل مرافق المدرسة عندما يتعذر الحفاظ على المسافات
االجتماعية.
 يمكن للطلبة إزالة الكمامات غير الطبية في الفصول الدراسية في حال ما اذا اخذت المدارس تدابير وقائية لتقليل
مخاطر انتقال العدوى (مثل تخطيط اماكن الطاوالت والحواجز وما إلى ذلك)

معدات الحماية الشخصية )(PPE
أهمية لبس الكمام الغير الطبي في المجتمع
https://youtu.be/P-8WPAK_QYg

كيفية ارتداء الكمامات وإزالتها بأمان
https://youtu.be/OzXZcOObiyo

الفحص المسبق
 سيقوم اآلباء  /األوصياء بالفحص والتحقق من أعراض (كوفيد
–  )19واإلبالغ عنها يوميًا إلى المدرسة .سيبقى الطالب في
المنزل حتى يختفي األعراض.
 سيتواصل المدير مع أولياء األمور أسبوعيا ً عبر البريد
اإللكتروني  / SAS /نسخة ورقية لتذكير الطلبة بضرورة
البقاء في المنزل عند المرض.
 إذا كانت نتيجة اختبار أحد الوالدين أو أي فرد آخر من أفراد
األسرة لفحص (كوفيد –  )19إيجابية  ،فسيبقى الطفل في
المنزل بعيدا عن المدرسة لمدة  14يو ًما منذ آخر اتصال بهذا
الفرد .إذا لم يتمكن الطفل من عزل نفسه عن أفراد األسرة ،
فستتم إضافة  14يو ًما إضافية بعد تعافي الفرد.

 تشمل أعراض مرض كوفيد  19-ما يلي:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

سعال جديد أو متفاقم
ضيق التنفس وصعوبة التنفس
حمى  /حرارة
قشعريرة
إلتهاب الحلق
سيالن األنف  ،العطس  ،احتقان األنف
صداع
آالم العضالت
التعب غير العادي
فقدان حاسة الشم أو التذوق الحاد

نقص المناعة
 هو الشخص الذي لديه نقص في جهاز المناعة و ال يستجيب بشكل
صحيح للعدوى أو مسببات األمراض.
 فترة العزل لهذا الشخص يكون  20يوما

إذا أصيب أحد الطالب بأعراض (كوفيد –  )19أثناء وجوده في المدرسة:
 سوف يرتدون الكمامات على الفور.

 سيتم نقلهم إلى مكان معين خاضع لإلشراف.
 سيتم االتصال باألسرة الخذ الطفل.
 سيتصل ولي األمر بالرقم  811أو بمقدم الرعاية الصحية لترتيب عمل الفحص.

 سيتم تنظيف المناطق التي شغلها الطالب على الفور (الفصل الدراسي  ،المنطقة الملوثه  ،الحمام).
 إذا كانت نتيجة اختبارفحص (كوفيد –  )19لشخص ما في أي مدرسة ايجابية  ،فسيقوم رئيس مكتب الصحة العامة
CPHOبالتحقيق في الحالة والعمل على تحديد من کانوا علی االتصال الوثيق للشخص ،وإنشاء تدابير العزل
وتقديم توصيات المتابعة.

تحديث معلومات االتصال
 من المهم جدًا تحديث معلومات االتصال الخاصة بك أو التأكد من صحة
معلومات االتصال الخاصة بك مع المدارس و مع رابطة القادمين الجدد
في جزيرة برنس ادوارد PEIANC

التغييرات الخاصة بالنقل و المواصالت
الباصات المدرسية:
 يتم تشجيع الطلبة على المشي وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل البديلة.
 ستكون هناك قيود مفروضة على تصاريح الباصات (المكان األساسي لالقامة  /رعاية األطفال).
 جميع الطالب مطالبين بارتداء الكمام في الباص
 سيخصص سائقي الباصات المدرسية مقاعد للطلبة على متن الباص ويتم تشجيع أفراد األسرة الواحدة على
الجلوس معًا.

التغييرات الخاصة بالنقل و المواصالت
الوصول:







عند وصول الباصات ،سيبقى الطلبه في حافالتهم حتى يقوم أحد الموظفين بتوجيههم بالمغادرة والدخول من
األبواب المناسبة.
ضا االشراف
سيكون المعلمون في فصولهم الدراسية  /الممرات الستقبال الطلبه بعد خروجهم من الباصات وأي ً
على أية إجراءات خاصة بالفحص المسبق التي تم وضعها.
قد يؤدي تنظيم انزال الطلبة من والى الباصات إلى تأخير في بداية  /نهاية اليوم الدراسي.
سيتم تزويد الطلبة الذين يسيرون على األقدام أو يركبون دراجاتهم أو يصلون بالسيارة بالوقت والمكان المحدد
للوصول يجب عليهم اتباع البروتوكول المناسب عند الوصول.
لن يُسمح ألولياء األمور بمغادرة سياراتهم أثناء عمليات انزال الطلبة أو دخول المدارس مع أطفالهم أثناء الوصول
أو اصطحاب أطفالهم إلى األبواب.

التغييرات الخاصة بالنقل و المواصالت
المغادرة:
 سيغادر الطلبة في خطة مغادرة مجدولة و منتظمة.
 سيتم السماح للطلبة الذين يسيرون على االقدام أو يقودون سيارات أو يتم اصطحابهم للمغادرة في أوقات مجدولة
و منتظمة.

المجموعات
المجموعة المنفصلة هي مجموعة فرعية من األشخاص الذين سيظلون معزولين عن المجموعات األخرى كلما أمكن ذلك.









ستحدد المدرسة مجموعات الطلبة التي ستظل معزولة قدر اإلمكان عن المجموعات األخرى.
ستبقى المجموعات صغيرة قدر اإلمكان.
سيبقى الموظفون العاملون ضمن المجموعة مع تلك المجموعة قدر اإلمكان (المعلمون  ،المساعدون التربويون  ،األوصياء)
ستبقى المجموعات في نطاق منطقة محددة من المدرسة قدر اإلمكان  ،وسيسمح لهم االنتقال الى منطقة اخری عند الضرورة.
خالل نطاق المنطقة المحددة ،سيتم تعيين التالي الستخدام الطلبة :
– الحمامات
– محطات تعبئة زجاجات المياه (يجب أن يكون لدى الطالب زجاجة ماء)
– خزائن  /عالقات المالبس  /الغرف الصغيرة
– المدخل  /المخرج
– قسم الملعب  /الكافيتريا الخ.
اذا اختلطت المجموعات ألسباب تعليمية  ،فسوف يظلون مفصولين و ذلك بترتيب اماكن جلوسهم.

اإلجراءات الوقائية للطالب

 في كافة الفصول الدراسية  ،سيتم تزويد كل فصل بالمواد الالزمة للتنظيف  /التطهير ليقوم
الطلبة بتنظيف مكاتبهم وأماكن الطاوالت على فترات مختلفة طوال اليوم.
 سيتم إرشاد الطلبة حول كيفية القيام بذلك بشكل مناسب.

منطقة الزوار
 سيُطلب من األشخاص الذين ليسوا بطلبة أو موظفي المدرسة دخول المدرسة عبر المدخل الرئيسي.
 سيكون الكمام ضروري ألي زائر أثناء عمليات االنتقال وإجراءات الطوارئ

 سيتم تخصيص "منطقة للزوار" (مكان يسمح للزوار) في كل مدرسة.
 سيختلف عدد األشخاص المسموح بهم في هذه المساحة حسب حجم المنطقة.
 ستكون هناك ملصقات على األرض لتمييز هذه المنطقة.
 ما لم يكن أمرا عاجالً أو طارئًا (تحدده المدرسة)  ،لن يُسمح ألولياء األمور بالخروج من منطقة الزوار وسيقوم أحد
الموظفين بمتابعة جميع طلبات الوالدين:
– إنزال الطالب المتأخرين
– االلتقاط المبكر

– نسيان وجبات الغداء  /أغراض اخرى وما إلى ذلك.

فرصة الطلبة
المالعب:
 سيتم السماح الخذ االستراحة في الخارج من قبل مشرف محدد على أساس جدول زمني منتظم.
 ستكون هناك منطقة لعب مخصصة لكل مجموعة.

 سيتم استخدام المداخل المعينة لكل مجموعة  ،وإذا لم يكن ذلك ممكنًا  ،فسيتم ترتيب المداخل  /المخارج.
ضا منظمة.
 العودة إلى الفصل الدراسي ستكون أي ً
 يجب على األطفال غسل أيديهم قبل اللعب وبعده .باإلضافة إلى ذلك  ،سيقوم الطلبة بغسل أيديهم بشكل دوري على
مدار اليوم كصف.

فرصة الطلبة
الطعام:
 سيقوم جميع الطلبة بغسل أو تطهير أيديهم قبل تناول الطعام.
 سيبقى طالب المدارس االبتدائية في فصولهم الدراسية لتناول طعام الغداء

 تشجيع أولياء األمور على اعداد وجبات غداء الطلبة بصورة يومية.
 سيتم وضع جداول الغداء  /الفرصة المنتظمة الستيعاب الممارسات المعقولة لحفظ التباعد االجتماعي اوتقليل
االزدحام في المداخل والممرات والمناطق خارج الفصل الدراسي.
 سيسمح للطلبة في الصف السابع وما فوق بمغادرة منطقة المدرسة خالل فترة الغداء.

فرصة الطلبة
برنامج اإلفطار والوجبات الخفيفة:
 سيستمر البرنامج.
 لن يُسمح بتقديم الطعام على طراز البوفيه.
 إذا كان حفظ التباعد الجسدي غير ممكنا  ،فسوف يتم دخول و خروج الطلبة بشكل منفصل من منطقة اإلفطار .

الغداء في الفصل:
 توصيل الطعام من قبل بائعي األطعمة سيكون في المنطقة الخاصة بالزوار .سيتم جمع طلبات الطعام مسبقًا
وتسليمها إلى الفصول الدراسية المعنية.

 قد يسمح باستخدام أفران الميكروويف الجماعي المنتظم ،كل مدرسة لها نظامها الخاص.

فرصة الطلبة
الغداء في الكافتيريا:
 سيتم اتباع إرشادات رئيس مكتب الصحة العامة  CPHOفي الكافيتريات.
 سيجلس  6طالب كحد أقصى من نفس المجموعة على كل طاولة

 ال يمكن للطلبة االنتقال من طاولة إلى أخرى.
 ستساعد العالمات األرضية الطالب على الحفاظ على المسافات االجتماعية أثناء االنتظار في الطابور للحصول
على الطعام.

النشاطات الخارجية
 ستتبع األنشطة والفعاليات المنظمة التي تقام عادة في المدرسة (على سبيل المثال لقاء المعلم  ،الحفالت الموسيقية
المدرسية  ،اجتماع أولياء األمور  ، PTIإلخ) االرشادات الحالية لمكتب رئيس الصحة العامة  CPHOالخاصة
بالتجمعات الكبيرة المنظمة والمتعددة.
 سيتم إيقاف االنشطة الرياضة المدرسية و الرياضات الجماعية .

 سيتم إيقاف جميع البرامج قبل وبعد المدرسة.

أسئلة؟
تستند المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي إلى المعلومات الحالية المقدمة من
قبل فرع المدارس الحكومية ويمكن أن تكون عرضة للتغيير.

