
 

 

  

الخطة اإلنتقالية للعودة إلى 
 المدرسة 

 146الدائرة المدرسية المجتمعية الموحدة 

 2021- 2020السنة المدرسية 

 

 2020تموز )يوليو(،  22تم اعتمادها من قبل مجلس التعليم في 
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 الخلفية 
 

. استجاب  19-مسؤولية االستجابة للجائحة العالمية وهو فيروس كوفيد 146، تحّملت الدائرة 2020في آذار )مارس(  

، مع اإلبقاء على أولوية الصحة  146الموظفون، مع مساعدة العائالت، إلى مسؤولية "متابعة عملية التعلّم" لطالب الدائرة 

وبصورة سريعة بتطبيق خطة تعلّم عن بعد بالكامل والتي اتبعها  146دائرة وسالمة كافة أعضاء المجتمع المدرسي. قامت ال

كما رّكز الموظفون بشكل كبير على سالمة األسر بصورة فردية، إذا أنهم  الطالب واألساتذة لما تبقى من السنة الدراسية. 
 ة.  قاموا بمشاركة موارد عامة وبتقديم وجبات طعام يومية إلى كافة العائالت في الدائر 

 
-2020"الدليل المشترك لخطة االنتقال للسنة المدرسية  (ISBE)في حزيران )يونيو(، أطلق مجلس التعليم في والية إلينوي 

، كجزء من المرحلتين الثالثة والرابعة من خطة إلينوي إلعادة الفتح. كما أن الدليل الوارد أدناه يُعتبر خطة  3الجزء  – 2021

 .هنا (ISBE)لعودة إلى المدرسة. يمكن الحصول على وثيقة دليل مجلس التعليم في إلينوي االنتقالية ل 146الدائرة 

 

 مالحظات االطراف المعنية وتخطيط اللجان 
 

كانت متعددة الطبقات وشملت أطرافاً معنية من الدائرة. تم إحصاء   146ال شك أن عملية التخطيط التي قامت بها الدائرة  

. تضمنت المسوحات تغذية استرجاعية عن تجربة النعلّم عن بعد في  2020األهالي والطالب والموظفين في ربيع وصيف 

 لقيود عمد المضي قدماً.  الربيع، باإلضافة إلى مالحظات حول النماذج وا
 

. تضمنت اللجنة على مستوى  ISBEتم تشكيل لجنة تخطيط لعملية االنتقال في أواخر شهر حزيران )يونيو( عند إطالق دليل 

يتألف الدائرة مجموعة تمثيلية عن إداريي الدائرة والمدارس، قادة من االتحادات، باإلضافة إلى أساتذة وموظفي دعم تربويين. 
من مجموعة صغيرة ولكن متنوعة من الموظفين واإلداريين. تم اإلبقاء على عدد قليل من المشاركين عمداً كي يتم  الفريق 

تم تمثيل كافة المناطق. سيتم تخطيط إضافي على مستوى المبنى   لدائرة بسرعة، ولكن في الوقت عينهإعداد خطة على نطاق ا
 عند الموافقة على خطة االنتقال. 

 
 

 146فريق المرحلة االنتقالية للدائرة أعضاء لجنة 
 

     د. داميان أهيرني**
     مدير فيركي 

  
     

      لورا باكمان
  المساعدة اإلدارية للمشرف على المدارس 

  
 

 فيرن بتلس**
 التكنولوجيا مدير 

 
 
 

 ماريان بتلي*
 ممرضة في كروز

 منسقة الممرضين في الدائرة
 

 كيم هارتنت*
 كروز\مساعدة المدير في فلتون

 
 ليزا كابياك*** 

 أخضائية الموارد البشرية
 

 كيغان كوكيس
 أخصائي االتصاالت

 
 

 يوك فيكي ل
 ممثلة اتحاد المعلّمين

 

https://www.isbe.net/Documents/Part-3-Transition-Planning-Phase-4.pdf
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 أليسون لينكولن** 
 مساعدة مدير سنترال 

 
 كارين ليونز*

 مساعد مدرس في ميمولاير
 ESPرئيس اتحاد  

 
 ميغان ميتيرا** 

 مديرة فالتون
 

 بريان أوليفر*
 منسق التربية الخاص

 
 كاري رادكي***

 مديرة كروز
 

 أديليسيا برينزو** 
 منسقة الخدمات الثنائية اللغة 

 وخدمات التعليم المبكر 
 

 جيف تشارلستون***
 التجارية مدير الخدمات 

 
 رامدي فورتن**

 مدير  سنترال 
 

 جولي هاريس* 

 مدّرسة في سنترال 
 رئيسة اتحاد المعلّمين 

 
 كريستن سالويراك* 

 مساعدة المدير في سنترال 
 

 مات شاناهان***
 مدير المباني واألراضي

 
 

 تيري ستاهوالك* 
 أخصائية موارد بشرية 

 
 د. جيف ستاويك

 المشرف على المدارس 
 

 ترسار***جو 
 مدير ميمولاير

 
 كيلي فوليفا 

 مدير خدمات الطالب 
 

 أيلين فون بورستل**
 مدّرسة في ميمولاير

 نائب رئيس اتحاد المعلّمين 
 

 وندي ولغان** 
مديرة مناهج

 
 لجنة الصحة والعافية\*بيئة المدرسة

 **لجنة التدريس
 ***لجنة العمليات والمنشآت 

 

 المبادئ التوجيهية والموارد 
 

خالل عملية التخطيط، بقيت سالمة الطالب والموظفين وأمنهم األولوية القصوى. أثناء عملية التخطيط، استمرت اللجنة في  
 طرح األسئلة التالية على نفسها: 

 
 ما االفضل بالنسبة للطالب؟  •

 ما األفضل بالنسبة للموظفين؟ •

 السالمة والجودة؟  كيف نقيم توازناً بين •

بما في ذلك    المتعلّقة بالصحة العامة، معلوماتآخر الاالنتقالية للعودة إلى المدرسة على  146تقوم خطة الدائرة 

والجمعية األميركية لطب  (IDPH)، وإدارة الصحة العامة في ألينوي (CDC)التوجيهات من مركز مكافحة األمراض 
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. يمكنكم إيجاد الروابط للوثائق الخاصة بالتوجيهات في نهاية هذه الوثيقة. من الجدير ذكره أنه يمكن  (AAP)األطفال 

-أو مسؤولي صحة عامة استجابة لحاالت فيروس كوفيد\و ISBEبناء على توجيهات جديدة من  146تعديل خطة الدائرة 

الن عن آخر المستجدات على صفحتنا على اإلنترنت وسيتم مشاركتها مع العائالت والموّظفين المتطّورة. سيتم اإلع 19

 حدوث التغييرات.  عند
 

 نتائج اإلحصاء 
 

. طلب األول الذي أُجري في حزيران )يونيو( من األهالي والموظفين 146ثالثة مسوحات لعائالت الدائرة  تم إجراء

: عودة كاملة إلى المدرسة للتدريس وجهاً لوجه، نموذج مختلط بين ISBEأوصى بها االختيار بين النماذج الثالثة التي 

 التدريس عن بعد والتدريس شخصياً، أو التدريس عن بعد. 
 

 إحصاء العائالت 
 

 

 % تعلّم عن بعد100 اللون األزرق:

 المدرسة(نموذج تعليم مختلط )جزء تعلّم عن بعد وجزء تعلّم في حرم اللون األحمر: 

 % تعليم في حرم الجامعة 100اللون البرتقالي: 
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  إحصاء الموظفين 

 
 % تعلّم عن بعد100 اللون األزرق:

 نموذج تعليم مختلط )جزء تعلّم عن بعد وجزء تعلّم في حرم المدرسة(اللون األحمر: 

 % تعليم في حرم الجامعة 100اللون البرتقالي: 

 أعاله أياً مما ورد اللون األخضر: 

 

للسنة  أما الثاني الذي أُجري في تموز )يوليو(، فسأل العائالت ما إذا كانوا سيختارون خيار التعلّم وجهاً لوجه أو خيار التعلّم عن بعد فقط

ديد تحالعائالت التي يتختار التدريس وجهاً لوجه وذلك كي تتمكن الدائرة من . رمى هذا اإلحصاء إلى تحديد عدد 2021-2020الدراسية 

 قدرتها على اتباع الخطط التوجيهية الخاصة بالسالمة والصحة.  

 

التعلّم وجهاً لوجه في المدرسة، كل يوم باتباع التوجيهات الصحية الخاصة بالسالمة التي حددتها والية إلينوي )التباعد  اللون األزرق: 

 الجسدي، ارتداء الكمامات، إلخ( 

 تعلّم عن بعد معزز في المنزل، في كل يوم مدرسة  اللون األحمر:
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في ما يخص عن التعلّم وجهاً لوجه أو التعلّم عن بعد أو  العائالت عن الخيار األول والثاني   أما الثالث الذي أجري في تموز )يوليو( فسأل

والمنشآت المتوفرة من أجل االلتزام بتوجيهات السالمة  خيار التعلّم عن بعد. استخدم الفريق هذه البيانات لمراجعة مستويات التوظيف 

 والصحة.

 الخيار األول  -إحصاء العائالت 

 
 % وجهاً لوجه 100اللون األزرق: 

 % تعلّم عن بعد معزز في المنزل 100 اللون األحمر:

 نموذج مختلط  اللون البرتقالي:

 

 

 الخيار الثاني-إحصاء العائالت 

 وجهاً لوجه % 100اللون األزرق: 

 % تعلّم عن بعد معزز في المنزل 100 اللون األحمر:

 نموذج مختلط  اللون البرتقالي:
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 الخيار األول  –إحصاء الموظفين 

 

 % وجهاً لوجه 100اللون األزرق: 

 % تعلّم عن بعد معزز في المنزل 100 اللون األحمر:

  نموذج مختلط اللون البرتقالي:

 

 

 2الخيار  –إحصاء الموظفين 

 

 % وجهاً لوجه 100اللون األزرق: 

 % تعلّم عن بعد معزز في المنزل 100 اللون األحمر:

  نموذج مختلط اللون البرتقالي:

 

 

 ISBEاالعتبارات العامة وتوجيهات 
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على "العودة إلى تعليم وجهاً لوجه بالحد الممكن" من بين ثالثة سيناريوهات تم   (ISBE)شّدد مجلس التعليم في والية إلينوي 
 أخذها بعين االعتبار: 

 العودة الكاملة إلى التعليم وجهاً لوجه •
 نموذج مختلط بين التدريس شخصياً وبين التدريس عن بعد  •
 %100تدريس عن بعد بنسبة  •

 
 االعتبارات األكاديمية

 التعليم ساعات من  5يُشترط توفير  •

 الحاجة إلى التعاون بين الفريق والتعاون العامودي( التخطيط المناسب من قبل الموظفين ووقت التعاون ) •

 الحاجات إلى التنمية المهنية •
o التدريس عن بعد\منصات قائمة على التكنولوجيا 
o  الصحة االجتماعية والعاطفية والعقلية 

 حال إعادة ظهور الفيروس أو في حال حدوث موجة ثانية منه التخطيط للعودة إلى التدريس الكامل عن بعد في   •

 
 

 اعتبارات الصحة والسالمة
 

 ، بما في ذلك أغطية الوجه )الكمامات((PPE)اشتراط االستخدام المالئم لمعدات الوقاية الشخصية  •

أقدام عند تناول الغداء وعدم   6الطالب، أقدام بين طاوالت  3ستطاع )ليس أقل من اشتراط تطبيق التباعد االجتماعي قدر الم •

 ارتداء الكمامة(

 تقليص حركة الطالب واختالطهم )يتم تعيين الطالب إلى صفوف معينة مع مداورة األساتذة(  •

 فرداً في مكان واحد  50منع تجمع أكثر من  •

خالون من العوارض قبل  اشتراط تعقّب المدارس لفحص العوارض وفحوصات الحرارة وذلك عبر جعل األفراد يشهدون أنه  •

 دخول مباني المدرسة

 اشتراط الزيادة في تنظيف كافة أرجاء المدرسة وتعقيمها •

 

 النماذج التدريسية
 

 األهالي خياراً من بين اثنين:  146ستمنح الدائرة 

 
وهو نموذج مختلط حيث يحضر نصف الطالب المسجلين شخصياً إلى مباني المدرسة، بينما يتم دعم النصف اآلخر   1الخيار 

 بالتعلّم عن بعد. 
 

 % للعائالت التي تريد إبقاء أوالدهم في المنزل. 100وهو خيار تعلّم معزز عن بعد بنسبة   2الخيار 

 
   ب طلب األهل.ن. يمكن للطالب االنتقال بين النموذجين في كل فصل بحس سيتم الطلب إلى األهالي االختيار بين هذين الخياري
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 ( 50\50: النموذج المختلط )1الخيار 
 

يحضر الطالب إلى المدرسية شخصياً ليومين متتاليين أو ثالثة بحسب األسبوع ويشاركون في التعلّم عن بعد في المنزل عندما  
 االتساق، يحضرالطالب نهار األربعاء كل أسبوعين ال يتواجدون شخصياً. للمحافظة على 

 
 مثالً 

 1األسبوع 

 التعلّم عن بعد  -الجمعة\التعلّم بالحضور الشخصي، الخميس -األربعاء\الثالثاء\االثنين المجموعة أ:
 التعلّم بالحضور الشخصي  -الجمعة\التعلّم عن بعد، الخميس  -األربعاء\الثالثاء\االثنينالمجموعة ب: 

 
 2األسبوع 

 التعلّم عن بعد  -الجمعة\الخميس \التعلّم بالحضور الشخصي، األربعاء -الثالثاء\االثنين المجموعة أ:
 التعلّم بالحضور الشخصي  -الجمعة\الخميس \التعلّم عن بعد، األربعاء -الثالثاء\االثنينالمجموعة ب: 

 
 
 
 

 أنواع التدريس

 والالتزامني الذي يتبع معايير التعلّم الخاصة بالوالية وخطط مناهج الدائرة التعلّم عن بعد: مزيج بين التعلّم التزامني •
o التعلّم الالتزامني: عمل مستقل بالكامل بتوجيه من األستاذ من أجل فحوى المحتوى 

o  التعلّم التزامني: مجموعة صغيرة موجهة نحو الفرد ويديرها األستاذ 

 التدريس وجهاً لوجه •
o  أو فريق من األساتذة ويتبع معايير التعلّم الخاصة بالوالية ومنهج الدائرة\أستاذ ويتم تسهيله من قبل 
o  مزيج من تدريس المجموعة الصغيرة والمجموعة الكبيرة 

 

 المجموعات السكانية ذات األولوية 

 التعليم لذوي االحتياجات الخاصة  •

 متعلّمو اللغة اإلنكليزية  •

شخاص ذوي اإلعاقة ولمتعلّمي اللغة اإلنجليزية إلى الحّد الممكن والضروري بالتدريس وجهاً لوجه لأل ISBEيوصي مجلس  •

 لدعم الطالب الفرديين.

مع العائالت لتخصيص جداول زمنية للطالب في هذه المجموعة ذات األولوية التي قد تستفيد من التدريس   146ستعمل الدائرة   •

 بالحضور شخصياً. 

 ، سيحصل ذلك في بيئة محترزة )خارج نمط صف التعليم العام(بالتدريس وجهاً لوجه متى تم السماح\إذا •

 ستتبع التوجيه عينه. يُرجى المالحظة أن برامج التعلّم المبكر 
 

 
 
 
 

 % 100تعلّم عن بعد بنسبة  -2الخيار 
 

  ISBE. يُتوقع صدور توجيهات إضافية من قبل (ISBE)ومجلس التعليم في الوالية  (IDPH)الخطة قائمة على توجيه إدارة الصحة العامة 

 في األسابيع المقبلة. 
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 المجموعات السكانية ذات األولوية

 الذين تعاني أسرهم من مخاطر صحيةالطالب  •

 طلب األهل •

 الطالب الذين يجدون صعوبة في االلتزام بالتوجيهات الصحية العامة •

 

 التعزيزات \االعتبارات

التعلّم عن بعد يومياً بناء على الخطط التوجيهية بحسب خطة التعلّم عن بعد والتوقعات  سيُطلب إلى الطالب حضور صفوف  •

 بحسب الصف. 

 سيشارك الطالب في يوم يمتد ل ساعات من التدريس والتعلّم •

 ساعات من التدريس. 5سيكون لموظفي التعلّم عن بعد ساعات عمل لدعم التعلّم المستقل والفروض المنزلية باإلضافة إلى  •

التي يتم   Zoomأو خالل أوقات  Zoomمنفصلة في يتسنى للطالب الفرصة بتلقي تدريس في مجموعات صغيرة في غرف س •

 تحديدها.

أن يتم تعيينهم في صفوف  146سيتسنى للطالب فرصة الحصول على تدريس تزامني والتزامني. كما يمكن لطالب الدائرة  •

 ء الدائرة. تعلّم عن بعد بحسب مستوى صفهم مع طالب من أنحا

 العاطفي في المنهج لدعم حاجات الطالب الفريدة خالل الجائحة -سيتم دمج دروس التعلّم االجتماعي •

 سيتم تحديد تواريخ كي يستلم الطالب مستلزماتهم من قرطاسية أو مواد ضرورية لالنخراط في التعلّم عن بعد •

 في عملية التعلّم عن بعد  146المعايير، والخاصة بالدائرة سيتم اتباع ممارسات التدريج، التقليدية والقائمة على  •

   146ستحاول الصفوف أن تعكس يوم مدرسة عادي مع خمس ساعات تدريس وستتبع منهج الدائرة  •

 

 نموذج عن جدول التعلّم وجهاً لوجه مقارنة بالتعلّم عن بعد

 
 المدارس االبتدائية

 التعلّم عن بعد جدول  جدول التعليم وجهاً لوجه 

مع مجموعة   للرياضيات دقيقة من التدريس المباشر 90

 كاملة باإلضافة إلى مجموعات صغيرة منفصلة 

مع مجموعة   للرياضيات دقيقة من التدريس المباشر 90

 كاملة باإلضافة إلى مجموعات صغيرة منفصلة 

دقيقة من التدريس المباشر للغة اإلنجليزية مع مجموعة   90

 كاملة باإلضافة إلى مجموعات صغيرة منفصلة 

دقيقة من التدريس المباشر للغة اإلنجليزية مع مجموعة   90

 كاملة باإلضافة إلى مجموعات صغيرة منفصلة 

 (SEL)دقيقة من التعلّم االجتماعي العاطفي  30 (SEL)دقيقة من التعلّم االجتماعي العاطفي  30

 قة من المواد الخاصةدقي 60 دقيقة من المواد الخاصة 60

 العلوم\دقيقة من العلوم االجتماعية 60 العلوم\دقيقة من العلوم االجتماعية 60

دعم العمل المستقل، مساعدة  -دقيقة من ساعات المكتب 60 المساعدة في الواجبات المنزلية \دقيقة من التدّخل 60

 في الواجبات المنزلية

 ونصف من التدريس ساعات  6 ساعات ونصف من التدريس  6

 المغادرة، إلخ. \دقيقة لللغداء، االنتقال، الوصول 45**

 
 
 
 

 مدرسة سنترال المتوسطة 
 جدول التعلّم عن بعد  جدول التعليم وجهاً لوجه 

 (SEL)دقيقة من التعلّم االجتماعي العاطفي   30استشاري:   (SEL)دقيقة من التعلّم االجتماعي العاطفي   30استشاري:  
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دقيقة )اللغة اإلنجليزية،   60صفوف جوهرية مدة كل منها  4

  الرياضيات، العلوم والعلوم االجتماعية(
دقيقة مع تدريس مباشر  60صفوف جوهرية مدة كل منها  4

غرف االنفصال )اللغة \لمجموعة كاملة ومجموعات صغيرة

 ، الرياضيات، العلوم والعلوم االجتماعية( اإلنجليزية

ً  Encoreدقيقة من تدريس مواد   Encore 42دقيقة من تدريس مواد   42  مسجلة مسبقا

ً  42 دقيقة من التربية البدنية 42  دقيقة من درس التربية المدنية مسجل مسبقا

من خالل التدريس في   Tierو Acceleratedسيتم دعم 

 مجموعات صغيرة وبرامج على الكمبيوتر 
ً   مادة  الرياضيات في المدرسة الثانوية شخصيا

من خالل التدريس في   Tierو Acceleratedسيتم دعم 

 مجموعات صغيرة وبرامج على الكمبيوتر 
 Zoomالرياضيات في المدرسة الثانوية عبر تطبيق   مادة

 ساعات ونصف من التدريس  6 ساعات ونصف من التدريس  6

 المغادرة، إلخ. \دقيقة لللغداء، االنتقال، الوصول 45**

 

 

 اعتبارات تدريسية وبرامجية أخرى 

الطالب ذوي األولوية العليا )التعليم لذوي االحتياجات  سينتقل كافة الطالب إلى التعلّم عن بعد ما عدا  -3االنتقال إلى المرحلة  •

 الخاصة ومتعلّمي اللغة اإلنجليزية( 

إذا كان من ضرورة النتقال متقطع من التعليم وجهاً لوجه إلى التعلّم عن بعد بالنسبة للموظفين والطالب، سيتم اللجوء إلى   •

 أو أساتذة الرياضيات المتسارعة لدعم نموذجي التعلّم \األساتذة البدالء في المبنى وأخصائيي القراءة والرياضيات و

 بتوجيه البرامج وتحديد مكامن الخسارة في عملية التعلّم 146ستقوم تقييمات الدائرة  •

o  خارطةNWEA  ًمعيار الخريف في تشرين األول )أكتوبر، وإلغاء معيار الشتاء(، إذا كان ضروريا( 

o  سيتم استخدام نظامFountas and Pinnell  لتحديد مستويات القراءة وسلوكيات القراءة 

o  سيتم استخدام التقييمات التشخيصية لتحديد الفجوات في التعلّم ودعم تخطيط التدريس 
o  سيتم استخدامAIMSweb Plus مراقبة التعلّم لدى الطالب\لتطوير 

 تعديالت الرزنامة •
o آب )أغسطس(  26و 25 -إضافة يومين للتطوير المهني 

o آب )أغسطس( 27ول من المدرسة إلى تغيير اليوم األ 

o  تشرين الثاني )نوفمبر( )يوم االنتخابات(  3تعديل إضافي لتكييف اإلغالق اإلجباري للمدارس من قبل الوالية في 

ستقوم لجنة التنمية المهنية واإلدارة بتطوير خطة التعلّم عن بعد التي تحدد بوضوح اإلطار والمواعيد والتوقعات مع المزيد من   •

تقديم دروس نموجية لتعزيز التعلّم عن \دريس المباشر، باإلضافة إلى تحديد الموارد على اإلنترنت والتقييمات التشخيصية والت

 بعد

 التدريبات  •

o  سيتم تدريب الطالب على بروتوكوالت التباعد االجتماعي والتوقعات الخاصة بالسالمة 
o الطالب على منصات \سيتم توفير التدريب لألهلSeesaw وSchoology 

o الطالب على استخدام \سيتم توفير التدريب لألهلZoom 

 األساتذة والترحيب بالصف السادس في سنترال افتراضية \ستكون الدعوات المفتوحة، وليلة المنهاج، واجتماعات األهل •

 أما حدث "اللقاء والترحيب" الخاص بصف الروضة فسيكون شخصياً  •

 
 
 

 

 ممارسات بيئة المدرسة وبروتوكوالتها 
 

مفتوحة للتعليم وجهاً لوجه. ولكن سيتم اتخاذ خطوات مهمة للمحافظة على سالمة الطالب والموظفين  146ستكون كافة مدارس الدائرة 

 والزائرين تطبيق البروتوكوالت أدناه.وأفراد المجتمع عند االلتزام بكافة المراسيم الصحية المطبقة. على كافة الطالب والموظفين 
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 الشروط للدخول إلى مبنى المدرسة 

 أو الدخول إلى مبنى المدرسة\العوارض يومياً قبل صعود الباص و مراجععلى كافة الطالب والموظفين مراجعة  •

تي تم تضمينها في الملحق  على كافة الطالب والموظفين التحقق يومياً )يُرجى مراجعة أسئلة الفحص المحددة والبروتوكوالت ال •

 مدقق العوارض( -ب

 من دون اللمس  سيتم فحص الحرارة لكافة الطالب والزائرين عند الوصول باستخدام مقياس حرارة •

 كمامات الوجه إلزامية لكافة الطالب والموظفين والزائرين، إال إذا كان الفرد دون سن الثانية •

 
 

 المغادرة\الوصول

أثناء التواجد في القاعات ومناطق االنتظار )أكثر  سيُطلب إلى كافة الطالب والموظفين والزائرين المحافظة على مسافات آمنة  •

 أقدام عند وضع كمامة(  3من 

 المغادرة التدريجية ومناطق للتجّمع من أجل المحافظة على توجيهات التباعد الجسدي المالئم\سيتم النظر في أوقات الوصول •

 صح العائالت بنقل الطالب إلى المدرسة ومنها كلما استطاعوا ذلك. تُن •
 

 مالحظة: سيتم تحديد إجراءات معينة للوصول والمغادرة على مستوى المبنى وسيتم اإلعالن عنها من قبل كل مدرسية

 

 الصفوف
أقدام عن بعضها البعض وأو طاوالت   3بالنسبة للمقاعد في الصف، فسيتم إعدادها باستخدام الطاوالت الفردية بحيث تبعد  •

التوجيهات بخصوص المقاعد  مجموعة حيث يجلس الطالب وبين كل اثنين مقعد فارغ للحفاظ على توجيهات التباعد الجسدي )

 (  (CDC)اض بحسب مركز مكافحة األمر

وحتى الصف الثامن وضع كمامات، ما عدا خالل فترة الغداء وفي   (PreK)على كافة الطالب في صفوف ما قبل الروضة  •

 أقدام أو أكثر.  6الجوقة الموسيقية عندما تكون المسافة 

 سيتم وضع جداول زمنية خاصة بالمدارس االبتدائية والمتوسطة لتحديد حركة الطالب خالل اليوم.  •
o سيعمل األساتذة مداورة مع الطالب بالنسبة للصفوف الخاصة\Encore   أو الصفوف التي تجري خارجاً، إذا سمح

 الطقس والمساحة بذلك. 

 أو مجموعات صغيرة من الطالب \يمكن للتدريس المتخصص أن يحدث خارج وضعية الصف العامة مع الفرد و •
o الحفاظ على توجيهات التباعد االجتماعي في المجموعات   سيتم زيادة معدات الوقاية الشخصية إذا كان ال يمكن

 الصغيرة

 بين الطالب ومشاركة المواد أو المعدات وللحفاظ على التوجيهات الصحية االحتكاكسيتم تعديل خطط التدريس لتقليص  •

 سيتم تقليص حجم الصفوف للمحافظة على التوجيهات الخاصة بالتباعد الجسدي •

شخصاً في مكان واحد في الوقت عينه، بما في ذلك التربية البدنية   50المجتمعية أكثر من \ة الكبيرةلن تضم المساحات التعليمي •

 والفرقة الموسيقية وقاعة الغداء، إلخ. 

 
 

 الخزانات الصغيرة\دورات المياه\استخدام الردهات

 الطالب الذين يستخدمون دورة المياه. سيتم تحديد عدد الطالب الذي سيُسمح بتواجدهم في الردهة في الوقت عينه، وعدد  •

 يمكن استخدام حزانات الطالب الفردية للحفاظ على أغراض الطالب الشخصية  •

ستضع المباني جداول زمنية فردية لدعم أوقات التواجد التدريجي في الردهات، واستخدام دورات المياه والنفاذ إلى الخزانات   •

 الصغيرة

 

https://drive.google.com/file/d/1u7tipDTbb82XbJRLLnYwHDriUvPlx4Gi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u7tipDTbb82XbJRLLnYwHDriUvPlx4Gi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u7tipDTbb82XbJRLLnYwHDriUvPlx4Gi/view?usp=sharing
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 أغراض شخصية 

 األغراض أو مشاركتها سيتم منع إعارة  •

 يُنصح الطالب بإحضار قوارير ماء يُعاد استخدامها ويتم وضع أسمائهم عليها بصورة واضحة  •

 وفي الحاالت التي تكون فترات الغداء الحقاً في اليوم  يُسمح بالوجبات الخفيفة لتالميذ صفوف ما قبل الروضة •
o فة سيتواصل األساتذة مع األهل في حال الحاجة إلى وجبات خفي 
o  أقدام عند تناول الوجبات الخفيفة  6ينبغي الحفاظ على مسافة تباعد جسدي قدرها 

 خدمات الطعام 

 موضبة مسبقاً ليأخذها الطالب معهم وليتناولوها في المنزل في الصباح التالي سيتم تقديم وجبة فطور  •

 ب توجيهات التباعد الجسدي أقدام بحس 6يُسمح للطالب بإزالة الكمامات خالل الغداء، وسيحافظون على مسافة  •

 طالباً أو أقل  50أو أي مساحة مشتركة كبيرة في مجموعات من \سيتناول الطالب الطعام في قاعة الغداء و •

 االحتكاك سيتم تقديم وجبات غداء موضبة مسبقاً في علب وسيتم توزيعها على الطالب لتقليص  •

 

 

 االستراحة في الخارج
أقدام بحسب   6ليس من الضروري وضع كمامات خالل الفرصة الخارجية إذا كان بإمكان التالميذ المحافظة على مسافة  •

 توجيهات التباعد الجسدي 

 شخصاً  50لمساحات الخارجية بأقل من سيتم تحديد قدرة استيعاب ا •

 ال يمكن استخدام معدات الملعب حالياً  •

 

 

 األنشطة الالمنهجية وأنشطة أخرى 

 سيتم تقديم األندية الالمنهجية بصورة افتراضية إلى أكثر قدر ممكن  •

 توجيهات التباعد الجسديسيتم توفير صفوف الرياضة الخارجية والالمنهجية بينما يتم احترام  •
o أقدام من التباعد الجسدي  6وضع الكمامات إذا لم يتمكن الطالب من المحافظة على مسافة  ينبغي 

o تتخذ  سيتم مشاركة توجيهات إضافية في ما يتعلّق بالرياضة الشتوية والمسابقات وحضور الجمهور عندماSWIC  

 قراراً 

 األخرى في هذا الوقت سيتم تعليق الرحالت الميدانية واالجتماعات والتجمعات الكبيرة  •

 ( حتى إشعار آخرIvy League)سيتم تعلقيق المجموعات الخارجية، باستثناء الرعاية ما قبل المدرسة وما بعدها )رابطة آيفي  •

 سيتم تقديم األمسيات الخاصة بالمنهاج والدعوات العامة وفعاليات مجتمعية كبيرة أخرى افتراضياً قدر المستطاع  •

 

 النقل 

 الطالب وضع الكمامات في كل األوقات عند دخول الباص والخروج منه وعلى متنه ينبغي على  •

 شخصاً كحد أقصى في الباص الواحد  50سيتم إنشاء مسارات مع وجود   •

 سيتم تنظيف الباصات وتعقيمها بين مسارات الطالب المختلفة •

 سيتم فرض مقاعد معينة من وإلى المدرسة وعلى الطالب الجلوس مع أشقائهم •

 

 زوار ال

 سيتم وضع قيود على الزوار غير الضروريين والمتطوعين واألنشطة مع مجموعات خارجية •

 على الزوار الضروريين أن يدلوا بشهادة وستتضمن فحص الحرارة في الموقع من قبل أحد الموظفين •
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 في كل االوقات عند التواجد في المبنى على الزوار الضروريين وضع كمامة •

 التسليم على الردهات، بما في ذلك عند إحضار األهل أغراضاً شخصية للطالب ينبغي اقتصار عمليات  •

 

 التنظيف 
وإدارة السالمة الوظيفية والصحة  CDCعمال الصيانة إكمال تدريب محّدث على التوجيهات الجديدة الصادرة عن على كافة  •

(OSHA) كما سيستخدمون منتجات موافق عليها من قبل وكالة الحماية البيئية ،(EPA)  من أجل فيروسCOVID   وفيروسات

 مرضية أخرى

سيتم وضع بروتوكوالت إضافية خاصة بالتنظيف اليومي في كافة المنشآت مع التشديد على التنظيف المتكرر للمناطق ذات  •

 ذات الحركة الشديدة \اللمس العالي

 زيادة عمال التنظيف والصيانة لدعم جهود التنظيف الزائدة سيتم  •

 سيتم وضع معقمات كحول لتعقيم اليدين في كل غرفة •

 غرف الغداء بعد كل فترة غداء قبل استخدامها من قبل مجموعة طالب أخرى سيتم تعقيم كل  •

 الحد األقصى الممكن  سيتم تنظيف وتعقيم األغراض والمعدات التي يتم مشاركتها قبل االستخدام وبعده إلى •

 كل منطقة تم استخدامها من قبل شخص مريض سيتم إغالقها إلى أن يتم إكمال عملية التنظيف والتعقيم المالئمة •

 مآخذ الهواء النقي للسماح بالكمية القصوى من دوران الهواء النقي سيتم تعديل  •

 

 التوجيهات العامة الخاصة بالصحة والعافية والسالمة 
 

 ة الشخصية معدات الوقاي
وحتى الصف الثامن( والموظفين وضع كمامات من قماش في كل األوقات، إال إذا   (PreK)على كافة الطالب )ما قبل الروضة •

 أقدام من التباعد الجسدي 6أو يحافظون على مسافة \كانوا يتناولون الطعام و

o يُنصح أن يستخدم الموظفون والطالب غطاء للوجه من اختيارهم 

o للوجه في المكتب كي يستخدمها الموظفون والطالب عند الحاجة ستتوفر أغطية 

سيتم تقديم دروع واقية للوجه لكافة الموظفين كطبقة إضافية من الحماية، ال سيما عند عدم التمكّن من المحافظة على التباعد  •

 الجسدي مع إزالة الكمامات عن الوجه 

 يهات الصحية واستخدام الكمامات التأهل للتعلم وجهاً لوجهقد ال يحق للطالب غير القادرين على االلتزام بالتوج •

البرنامج  أو فريق \يمكن النظر في أغطية وجه مكيّفة تحت ظروف خاصة، عند الضرورة بموجب مالحظة من الطبيب و •

 (IEP)التربوي الفردي 

 

 الممارسات الصحية والنظافية 

المالئم مع كافة الطالب وسيتم إلصاق مذكّرات بصرية في الصفوف وفي أرجاء ستتم مراجعة التوجيهات الخاصة بغسل اليدين  •

 المدرسة

 ستزداد عملية غسل اليدين وتعقيمهما أثناء اليوم المدرسي، بما في ذلك عند الوصول والمغادرة ووقت الغداء والفرصة •

 سيتم توفير مناشف ورقية باإلضافة إلى مجففات لليدين في الحمامات  •

 في المباني، بما في ذلك عند المداخل مع تذكيرات عن الصحة والسالمة لمزيد من اإلشارات فيسيتم وضع ا •

 

 العوارض وقياس الحرارة
 District 146)  146على كافة الطالب والموظفين التصريح يومياً باستخدام "مراجع العوارض الخاص بـالدائرة  •

Symptom Checker)146: مراجع العوارض الخاص بـالدائرة 1ة )أنظر الملحق ، والذي يتضمن فحوصات يومية للحرار  

(District 146 Symptom Checker ) 
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 التحقق من تصريحهم الشخصي، مما يساعد في اقتفاء المخالطين عند الضرورة سيُطلب إلى كافة الطالب والموظفين  •
o  على الموظفين التحقق يومياً قبل الوصول إلى العمل 
o  ًقبل الوصول والمشاركة في التدريس وجهاً لوجه على الطالب التحقق يوميا 

 سيُطلب إلى كافة الزوار التصريح وسيقوم موظف من المدرسة بقياس الحرارة في المدرسة •

 دخول الصف والزوار قبل دخول المبنى باستخدام مقياس حرارة من دون اللمس سيتم قياس حرارة كافة التالميذ قبل  •

  
 

 االجتماعي ودعم الصحة العقلية الفحص العاطفي 

 سيتم فحص كافة الطالب عند عودتهم إلى المدرسة في ما يخص الحاجات االجتماعية والعاطفية  •

سلوكية للطالب في األسابيع الستة األولى من العام الدراسي للمساعدة في  \سيجري الموظفون اختبارات اجتماعية وعاطفية •

 دعم إضافي تحديد الطالب الذين يحتاجون إلى 

 سيجري الموظفون تدريباً على "ممارسات مطلعة حول الصدمة" من أجل دعم المزيد من حاجات الطالب االجتماعية العاطفية  •

" للعائالت التي تحتاج للنفاذ إلى المزيد من  Request of Assistanceسيتم توفير استمارة بعنوان "طلب مساعدة  •

 درسة أو خارجها والموارد سواء داخل الم\الخدمات \الدعم

 سيتم مشاركة الموارد المتوفرة باستمرار مع األسر وسيتم تحديثها على الموقع اإللكتروني الخاص بالدائرة عند توفرها  •

 

 أو الحاالت المؤكدة \التي تظهر العوارض و COVIDحاالت 

 على أي شخص يظهر عالمات أو عوارض المرض مالزمة المنزل  •

o  المدرسة، ويُنصحون بمالزمة المنزل عندما ال يشعرون بخيرلن تتم معاقبة الطالب لتفويت 

 ستسـال الممرضات عن العوارض عند التبليغ عن أي غياب  •

 ستتوفر غرف حجر في المدرسة ألي طالب أو موظف يظهر عوارض اثناء تواجده في المدرسة  •
o دقيقة 30في غضون  ب الطالب أولياء األمور اصطحا\إذا تم وضع تلميذ في الحجر في المدرسة، سيُطلب إلى األهل 

 سيتم اقتفاء المخالطين لتحديد أولئك األشخاص في احتكاك قريب مع األفراد الذين يظهرون عوارض •

o  أقدام بعيداً عن حالة  6يُعرف االحتكاك القريب بالتواجد في مساحةCOVID-19  دقيقة من دون وضع  15ألكثر من

 كمامة. 
o أي شخص كان على احتكاك قريب بشخص كان اختباره إيجابياً في فحص الـCOVID-19   أو إذا كان هناك شك

 يوماً   14أن يعزل نفسه في المنزل ومراقبة العوارض لـ COVID-19بإصابته بـ

o  على الطالب الذين طُلب إليهم الحجر بسبب حالةCOVID-19  إذا  100أن ينتقلوا إلى التعلم عن بعد بنسبة مؤكدة %

كان ذلك مالئماً وإذا كانوا قادرين على ذلك نظراً لحالتهم الصحية، وقد ينطبق ذلك على صفوف بكاملها إذا كان ذلك  

 ضرورياً 

)أ( ما إن تتحسن  العودة إلى المدرسة  COVID-19أو الذين يُعتقد بإصابتهم بـ COVID-19يمكن لألفراد الذين أصيبوا بفيروس  •

أيام   10ساعة من دون تناول خافض للحرارة، و)ج( انقضت  72العوارض، و)ب( ال يعانون من ارتفاع في الحرارة لفترة 

 منذ بداية ظهور العوارض 

 مراجعة ممرضة المدرسة، والموارد البشرية وإدارة المبنى COVID-19على الطالب أو الموظفين العائدين من مرض يتعلق بـ •

 

 الموارد 
 (AAP)الجمعية األميركية لطب األطفال  •

 (CDC)مراكز الوقاية من األمراض  •

 (IDPH) إدارة الصحة العامة في إلينوي •

 (ISBE)مجلس التعليم في والية إلينوي •

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Return-to-School-During-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Return-to-School-During-COVID-19.aspx
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Return-to-School-During-COVID-19.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/schools-guidance
https://www.isbe.net/Pages/covid19.aspx
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 IDPH\ISBEتوجيهات  •

 (Learning Over Logistics)تعلم اللوجستيات   •

 الخاصة بمقاعد الدراسة CDCوجيهات ت •

https://www.isbe.net/Documents/Part-3-Transition-Planning-Phase-4.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Part-3-Transition-Planning-Phase-4.pdf
https://illinoisasbo.informz.net/IllinoisASBO/data/images/Misc/Learning%20over%20Logistics_Blue.pdf
https://illinoisasbo.informz.net/IllinoisASBO/data/images/Misc/Learning%20over%20Logistics_Blue.pdf
https://illinoisasbo.informz.net/IllinoisASBO/data/images/Misc/Learning%20over%20Logistics_Blue.pdf
https://drive.google.com/file/d/1u7tipDTbb82XbJRLLnYwHDriUvPlx4Gi/view?usp=sharing
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