
 

 

 

 

الخطة االنتقالية للعودة  

 للمدرسة 
   146مجتمع مدارس محافظة 

 2021 – 2020العام الدراسي 

 مستجدات الخريف
  



استجاب الموظفون ،   .العالمي (COVID-19)  ١٩-باالستجابة لوباء كوفيد  ١٤٦، تم تكليف محافظة 2020في آذار )مارس( من عام 

نفّذت  .مع إعطاء األولوية لصحة وسالمة جميع أفراد المجتمع المدرسي ١٤٦، لمهمة "استمرار التعلم" لطالب محافظة هاليبمساعدة األ

اً ركز الموظفون أيض .العام الدراسي حتى نهاية على وجه السرعة خطة كاملة للتعلم عن بعد وامتدت للموظفين والطالب ١٤٦محافظة

  حافظة.، ومشاركة الموارد العامة ، وتقديم وجبات يومية لجميع العائالت في الم بشكل فرديت للعائال العامةبشكل كبير على الصحة 

- ٢٠٢٠التوجيه الُمشتَرك لالنتقال من الجزء الثالث للعام الدراسي " (ISBE) في حزيران )يونيو( ، أصدر مجلس التعليم بوالية إلينوي

تم أخذ التوجيه المقدم بعين االعتبار عندما تم إنشاء خطة انتقال العودة   .إعادة فتح إلينويمن خطة  ٤و  ٣،" كجزء من المرحلتين ٢٠٢١

  . هنا الكاملة  ISBEوثيقة إرشادات العثور على يمكن . ١٤٦إلى المدرسة في محافظة

على خطة إعادة الفتح التي تضمنت العودة إلى التعليم الشخصي من   ١٤٦في محافظة التعليم مجلس ، وافق٢٠٢٠)يوليو( من عام  تموزفي 

بعد  الطوارئ مجلس اجتماع اليوم األول من المدرسة، تم تغيير الخطة المعتمدة في من قبل أسبوعين المدمج )المهجن(خالل نموذج التعلم 

هذا القرار لبدء العام   ١٤٦محافظة ىف  اتخذ مجلس التعليم ولذلك .عادة فتحهاأن أصدرت إلينوي متطلبات صحية أكثر صرامة للمدارس إل

 .العام الدراسيالثلث الثاني من  بداية  قبل هدف إعادة تقييم الخطةمع  من أجل سالمة الجميع عن بعد لجميع الطالب بالتعلمالدراسي الكامل 

مع   ا همباني إلى  بأمان مجموعات صغيرة من الطالب أعادت كل ما يلزم من معدات الوقاية الشخصية و محافظة ال تلقت  ومنذ ذلك الحين

مع  المحدد  موعدقبل البأن الطالب  يستطيعون العودة الى التعلم الشخصي  146أولوية الخدمات. خالل هذا الوقت، تؤمن محافظة 

عودة الطالب مع استمرار لمعالجة أفضل نموذج لي فريق انتقال مرة أخرى١٤٦محافظةشكلت   .المحافظة على سالمة الموظفين والطالب.

  عد للعائالت.التعلم عن بُ خيار 
  

 تخطيط  لجنة المالحظات أصحاب المصلحة و

تم استطالع   حافظة. أصحاب المصلحة من جميع أنحاء الم  تمتعددة الطبقات وضم١٤٦محافظةفي   االنتقالية ةكانت عملية التخطيط األولي

تجربة التعلم عن بعد في  على مالحظات . وتضمنت االستطالعات ٢٠٢٠آراء أولياء األمور والطالب والموظفين في ربيع وصيف 

  عند المضي قدماً.والقيود التعليم المتعلقة بنماذج  المالحظاتالربيع ، باإلضافة إلى 

حافظة على مستوى الم  لجنة اشتملت .ISBE عند إصدار توجيهات (يونيوحزيران )ة تخطيط االنتقال األولي في أواخر تم تشكيل لجن

استعرضت اللجان الفرعية ثالثة   ي. والمدارس وقيادة النقابات والمعلمين وموظفي الدعم التربوحافظة مجموعة تمثيلية من مديري الم

خرجت كل لجنة فرعية بتوصيات ومبادئ توجيهية ، والتي   .العمليات والمرافق، تعليماتة، الوالصحة، والعافيمجاالت: البيئة المدرسية، 

   .ثةحدستلدعم خطة االنتقال المُ  اً ال يزال العديد منها مناسب

بما في ، ن بعدعالتعلم جميع أصحاب المصلحة بشأن تجربتهم مع ل طالععمل است تم، (أغسطسآب )في  التعلم عن بعدبداية  منذ

 تأصبح ر(سبتمب) أيلول في أواخر مالحظاتهم.  على أساس التعلم عن بعدنموذج  على تم إجراء تعديالت هالي،األ ذلك

خالت وتقديم المالحظات  التقديم المدلمحافظة تم تشكيل فريق انتقالي موسع في ا .الوقت المحددقبل إعادة الطالب  ١٤٦محافظة أولوية

تضمن الفريق االنتقالي  ي  .مع االستمرار في اتباع إرشادات الصحة والسالمةللتعلم المباشر بشأن أفضل نموذج للطالب العائدين 

  ة.وقيادة النقاب   حافظةأعضاء من فريق قيادة كل مبنى  وإدارة الم الموسع
  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.isbe.net/Documents/Part-3-Transition-Planning-Phase-4.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.isbe.net/Documents/Part-3-Transition-Planning-Phase-4.pdf


 ١٤٦حافظة مل يةنتقالال  فريق اللجنةأعضاء 
 

القيادي، متوسطةالسنترال فريق مدرسة   

**بقيادة راندي فورتين    

مدرسة سنترال المتوسطة مدير   

 

 

  ،فريق فولتون القيادي

**ميغان ميتيرا  بقيادة  

 مديرة فولتون 

 

 

   القيادي،  فريق ميمولاير

ر***جو ترسا  بقيادة 

 مدير ميمولاير 

 

 

 لورا باكمان

 مساعدة ادارية   

العام  للمشرف  

 

 

**فيرن بيتيس   

 مدير التكنولوجيا 

 

 

*ماريان بيتلي   

ز ممرضة كرو  

حافظةالم اتممرض ةمنسق  

 

 

**أديليسيا برينزو   

ثنائي اللغة و  ةمنسق  

 خدمات التعلم المبكر 

 

 

*جولي هاريس   

المتوسطة  سنترال مدرسة في  علمةم  

نقابة المعلمين  ةرئيس   

 

 

*هارتنيتكيم    

  ز فولتون / كرومساعدة المديرة 

   القيادي، كيفريق فير 

 رن **يد. داميان أه بقيادة 

 كيمدير فير 

 

 

 ،القياديفريق كروز 

 كاري رادكي ***بقيادة 

 مديرة كروز 

 ** أليسون لينكولن

 سنترال المتوسطة   مدرسة يرة مساعدةمد

 

 

 *كارين ليونز 

 مساعدة في مدرسة ميمولاير 

 ESPاتحاد  ةرئيس 

 

 *بريان أوليفر 

 منسق التربية الخاصة 

 

 

 *كريستين سالفيراك

 المتوسطة مدرسة سنترال مدير مساعدة 

 

 

 ك اويدكتور جيف ست

 العام  المشرف

 

 

 * كيلي فوليفا

 خدمات الطالب ةمدير 

 

 

 **ويندي وولغان

 المناهج  ةمدير 

 

  

 * لجنة البيئة المدرسية / الصحة والعافية 

 التعليمات ** لجنة 

 *** لجنة العمليات والمرافق 

 

 

 

 
 



 المبادئ التوجيهية والموارد 

أثناء التخطيط، استمرت اللجنة في طرح األسئلة   .خالل عملية التخطيط، ظلت سالمة وأمن الطالب والموظفين على رأس األولويات

  :التالية

  ما هو األفضل للطالب؟ •

 كيف نوازن بين السالمة والجودة؟ •

على أحدث معلومات الصحة العامة، بما في ذلك إرشادات من    ١٤٦محافظة الخاصة بالعودة إلى المدرسة في  نتقاليةخطة االالتستند 

، واألكاديمية األمريكية   (IDPH) ، وإرشادات إدارة الصحة العامة في إلينوي (CDC) مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها

محافظة  يمكن تعديل خطة  أنه من المهم مالحظة .يمكن العثور على روابط لوثائق التوجيه في نهاية هذه الوثيقة .(AAP ) لطب األطفال

سيتم نشر جميع   .المتطورة ١٩-كوفيد الصحة العامة اآلخرين استجابة لظروف يو / أو مسؤول ISBE بناًء على إرشادات جديدة من ١٤٦

  .ومشاركتها مع العائالت والموظفين  حافظةمااللكتروني للموقع لاعلى  التحديثات عبر اإلنترنت
  

   ISBE اعتبارات عامة وتوجيهات

 : تتضمن ثالثة خيارات أن ممكن "أكد مجلس التعليم في والية إلينوي على أن "العودة إلى التعليم الشخصي إلى أقصى حد

 .شخصيال العودة الكاملة للتعليم •

 . والتعلم الشخصي للتعليم عن بُعد المدمجالمهجن/ نموذج  •

 . تعليم عن بعد٪ ١٠٠ •

 
 االعتبارات األكاديمية 

 اً.يومي ساعات من التدريس 5 يتطلب •

 .والتعاون للتخطيط لموظفينل وجود وقت كافي •

 .احتياجات التطوير المهني •

  

 اعتبارات الصحة والسالمة 

  .المناسبة، بما في ذلك أغطية الوجهاشتراط استخدام معدات الحماية الشخصية  •

أقدام عند تناول الطعام مع   ٦أقدام بين المكاتب ؛  ٣اشتراط مراعاة التباعد االجتماعي قدر اإلمكان )ما ال يقل عن  •

 كمامات(.  ارتداء ال مع في الخارج أقدام  ٦؛  كماماتارتداء العدم 

  .الحفاظ على التباعد الجسدي عند التجمع من التجمع في مكان واحد ؛ اً فرد٥٠منع أكثر من  •

من   نيخالبأنهم التأكيد مطالبة المدارس بتتبع فحوصات األعراض وفحوصات درجة الحرارة من خالل جعل األفراد  •

 .رسااألعراض قبل دخول مباني المد

 .دقائق من وصول الطالب ١٠ طلب فحص درجة الحرارة في غضون •

فترات استراحة لغسل اليدين / تنظيف اليدين عند الوصول ، وبعد استخدام دورة المياه ، وقبل تناول الطعام ،  جدولة •

 ذهاب الى البيت.، وقبل ال في الخارج كماماتال بعد فرصة االستراحة منوبعد االستراحة ، و

   .بين الجلسات وكل ليلة طلب زيادة التنظيف والتطهير على مستوى المدرسة •

  

 



  نماذج تعليمية

، أو حتى نتمكن من العودة إلى التعليم   ٢٠٢١-٢٠٢٠االلتزام بنموذج تعليمي للفترة المتبقية من العام الدراسي  هاليسيُطلب من األ

  :خيارين هلعلى األ ١٤٦محافظة ستعرض  .الشخصي الكامل

 األسبوعخمسة أيام في )مهجن(  مدمج / مساًء، اً يوم مقسم صباح -1الخيار 
 ٪١٠٠عن بعد  بنسبة المعززالتعلم  -2الخيار 

  

 خمسة أيام في األسبوع  مدمج )مهجن(  / مساء  ، ا  تقسيم اليوم صباح :الخيار األول
في   ونشاركي و شخصياللتعليم لفي الموقع ساعتين ونصف   فترةفي األسبوع ل  أيام خمسةنصف يوم لمدة  رسةالمد إلى طالبالحضور 

 و SEL مع التركيز علىاً يوميمعلمو الصفوف والمواد األساسية بالتدريس  يقومس درسة.خارج الم لمدة ساعتين ونصف عن بعد التعلمفي 

ELA والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم. 
  

 االبتدائية للمدارس صباحا /مساء   المدمج )المهجن(
 مساءً 3:35-05:1ويحضر التعلم عن بعد من   اً صباح 11:25-8:55نم  شخصيللتعلم ال الى المدرسةيحضر: المجموعة أ
  مساءً 3:35-1:05من رسة للتعلم الشخصي ويحضر إلى المد اً صباح  11:25-8:55يحضر التعلم عن بعد من  ب: المجموعة

 
 / مساء   ا  صباح  المدرسة المتوسطةالمدمج )المهجن( 

 مساءً  2:55-12:25ويحضر التعلم عن بعد من  اً صباح10:30 – 8من  الشخصيللتعلم  الى المدرسةيحضر :أالمجموعة 
 مساءً  2:55 – 12:25من  للتعلم الشخصي  ويحضر إلي المدرسةاً صباح  10:30 – 8 من يحضر التعلم عن بعدب :  المجموعة

  
 أنواع التعليمات

 حافظة وخرائط مناهج الم  الوالية في التعلم معايير الذي يتبع والمتزامن المتزامنالتعلم عن بعد: مزيج من التعلم غير  •

 . للمحتوى األساسي بتوجيه المعلممستقل  عمل :المتزامنالتعلم غير  •

 المعلم  ييسرها التعليمات التي :التعلم المتزامن •

 الشخصي: تعلم  •

 حافظةومناهج الم في التعلم الدولة معايير من المعلم و / أو فريق من المعلمين الذي يتبع وجيهبت •

 كبيرة اتصغيرة ومجموع اتمجموعفي  تدريسال مزيج من •

  
 شخصيالفئات السكانية ذات األولوية لزيادة التعليم ال

  التعليم الخاص •

  متعلمي اللغة االنجليزية •

اإلنجليزية إلى أقصى حد  متعلمي و لطالب االحتياجات الخاصة  المباشر األولوية للتعليمإعطاء ب ISBE اتتوصي •

  .دعم الطالب بشكل فردي ةضرورمع  ممكن 

إلى جنب مع العائالت لتخصيص الجداول الزمنية للطالب في هذه المجموعة ذات األولوية  اً جنب ١٤٦محافظة  ستعمل •

   .شخصيال والتي قد تستفيد من المزيد من التعليم

 (.عامالتعليمي الفصل ال)خارج  غرف صفية منفصلة، فقد يتم ذلك في  شخصيلا بزيادة التعليميُسمح إذا / عندما  •

  

 سوف تتبع برامج التعليم المبكر نفس اإلرشاداتيرجى مالحظة ما يلي: 

 

 

 

 

 

 

  



 ٪ ١٠٠عد  بنسبة عن ب  المعزز)المحسن( : التعلم ٢الخيار  
  

 االعتبارات / التحسينات 
بناًء على إرشادات من خطة التعلم عن بُعد والتوقعات على   اً سيُطلب من الطالب حضور فصول التعلم عن بُعد يومي •

 الصف. مستوى 

 يومياً. التدريس والتعلم ق ساعات ٥سوف يشارك الطالب في  •

 .عن طريق خاصية الغرف المنفصلة في تطبيق زوومصغيرة  اتمجموع  عن طريق العمل في الطالب تعلمسي •

تعيين الطالب في فصول التعلم عن بعد في مستوياتهم الصفية  يتم قد ة.سيتلقى الطالب تعليمات متزامنة وغير متزامن •

 المحافظة. مع طالب من جميع أنحاء 

 الوباء.سيتم تضمين دروس التعلم االجتماعي والعاطفي في المناهج الدراسية لدعم احتياجات الطالب الفريدة أثناء  •

 بعد.المواد الالزمة للمشاركة في التعلم عن لقي الطالب من تسيتم تحديد التواريخ الستالم المستلزمات حتى يتمكن  •

 .لتقليدية والقائمة على المعاييرا ١٤٦بمحافظة تباع ممارسات التصنيف الخاصة وضع العالمات للتعلم عن بعد باسيتم  •

 . ١٤٦محافظة ستحاول الفصول محاكاة يوم دراسي نموذجي بخمس ساعات تعليمية وستتبع منهج  •

  

 

 
  

 مقابل التعلم عن بعد   شخصيالتعلم ال  نموذج جدول
  

 المدارس االبتدائية 

الخامس  -نموذج لجداول التعلم الشخصي والتعلم عن بُعد للمراحل التمهيدي   

 جدول التعلم المدمج الشخصي الصباحي

مساءً  3:55 – 8:55  

 

 جدول التعلم المدمج الشخصي المسائي

مساءً  3:55 – 8:55  

 

التعلم الكامل عن بُعدجدول    

مساءً  3:35 – 8:55  

 

صباحاً: تعلم شخصي 11:25 – 8:55  

وقت  / SEL دقيقة من التعلم االجتماعي والعاطفي 20   

 اجتماع الصف.

دقيقة رياضيات  50  

دقيقة فنون اللغة االنجليزية  50  

دقيقة علوم/ دراسات اجتماعية 30  

 *األوقات هي تقريبية للحد األقصى 

 *متضمنة استراحات الحركة

  1:05 –صباحا   11:25*النتقال/الغداء/ استراحة: 

 مساء  

صباحاً: تعلم عن بُعد  11:25 – 8:55  

دقيقة جلسات األوقات الخاصة)فن، موسيقى،   50 – 30

(،  رياضة وغيرها(، وقت التداخل/ التعزيز)اإلثراء

والدراسات  والتعلم الغير متزامن المرتبط بالعلوم 

 االجتماعية )مثل امتدادات ، واجبات وأنشطة الصف( 

 *األوقات هي تقريبية للحد األقصى 

 *متضمنة استراحات من الشاشة

  1:05 –صباحا   11:25*النتقال/الغداء/ استراحة: 

 مساء  

 

صباحاً: تعلم عن بُعد  11:25 – 8:55  

وقت  / SEL والعاطفيدقيقة من التعلم االجتماعي  20   

 اجتماع الصف.

دقيقة رياضيات  50  

دقيقة فنون اللغة االنجليزية  50  

دقيقة علوم/ دراسات اجتماعية 30  

 *األوقات هي تقريبية للحد األقصى 

 *متضمنة استراحات الحركة

  1:05 –صباحا   11:25*النتقال/الغداء/ استراحة: 

 مساء  

 

عن بُعد مساًء: تعلم  3:35 – 1:05  

دقيقة جلسات األوقات الخاصة)فن، موسيقى،   50 – 30

رياضة وغيرها(، وقت التداخل/ التعزيز)اإلثراء(، والتعلم  

الغير متزامن المرتبط بالعلوم والدراسات االجتماعية )مثل 

 امتدادات ، واجبات وأنشطة الصف( 

 *األوقات هي تقريبية للحد األقصى 

 *متضمنة استراحات من الشاشة

 

  

مساًء: تعلم شخصي  3:35 – 1:05  

وقت  / SEL دقيقة من التعلم االجتماعي والعاطفي 20   

 اجتماع الصف.

دقيقة رياضيات  50  

دقيقة فنون اللغة االنجليزية  50  

دقيقة علوم/ دراسات اجتماعية 30  

 *األوقات هي تقريبية للحد األقصى 

 *متضمنة استراحات الحركة

 

عن بُعد مساًء: تعلم  3:35 – 1:05   

دقيقة جلسات األوقات الخاصة)فن، موسيقى،   50 – 30

رياضة وغيرها(، وقت التداخل/ التعزيز)اإلثراء(،  

والتعلم الغير متزامن المرتبط بالعلوم والدراسات  

 االجتماعية )مثل امتدادات ، واجبات وأنشطة الصف( 

 *األوقات هي تقريبية للحد األقصى 

الشاشة*متضمنة استراحات من    

 

 



 

 

 

  المتوسطة سنترال مدرسة

لمدرسة سنترال المتوسطة نموذج لجداول التعلم الشخصي والتعلم عن بُعد   
 جدول التعلم المدمج الشخصي الصباحي

مساءً  2:55 –صباحاً 8   

 

 جدول التعلم المدمج الشخصي المسائي

مساءً  2:55 –صباحاً  8  

 

 جدول التعلم الكامل عن بُعد

مساءً  2:35 –صباحاً  8  

 

صباحاً: تعلم شخصي10:30 – 8  

SEL دقيقة من التعلم االجتماعي والعاطفي22 -اإلرشاد    

)لغة انجليزية،  دقيقة 32حصص أساسية كل حصة  4

 رياضيات، علوم ودراسات اجتماعية(

 

(متضمنة استراحات الحركة)  

 

 *األوقات هي تقريبية للحد األقصى 

 

االنتقال/ الغداء / االستراحة   12:20 – 10:30  

صباحاً: تعلم عن بُعد  10:30 – 8  

دقيقة  40 –تطبيقات   

دقيقة  40 –رياضة   

دقيقة 40 -  PLC 

دقيقة 20 –تسجيل دخول الطالب   

(متضمنة استراحات الحركة)  

 

 *األوقات هي تقريبية للحد األقصى 

 

االنتقال/ الغداء / االستراحة  12:20 – 10:30  

صباحاً: تعلم شخصي10:30 – 8  

SEL دقيقة من التعلم االجتماعي والعاطفي22 -اإلرشاد    

دقيقة )لغة انجليزية،  32حصص أساسية كل حصة  4

 رياضيات، علوم ودراسات اجتماعية(

 

(متضمنة استراحات الحركة)  

 

 *األوقات هي تقريبية للحد األقصى 

 

االنتقال/ الغداء / االستراحة  12:20 – 10:30  

: تعلم عن بُعد مساءً  2:55 -  12:25  

دقيقة  40 –تطبيقات   

دقيقة  40 –رياضة   

دقيقة 40 -  PLC 

دقيقة 20 –تسجيل دخول الطالب   

(متضمنة استراحات الحركة)  

 

 *األوقات هي تقريبية للحد األقصى 

  

مساًء: تعلم شخصي  2:55 – 12:25  

 

SEL دقيقة من التعلم االجتماعي  22 -اإلرشاد 

  والعاطفي

دقيقة )لغة انجليزية،  32حصص أساسية كل حصة  4

 رياضيات، علوم ودراسات اجتماعية(

(متضمنة استراحات الحركة)  

 

 *األوقات هي تقريبية للحد األقصى 

 

مساًء: تعلم عن بُعد  2:55 -  12:25  

دقيقة  40 –تطبيقات   

دقيقة  40 –رياضة   

دقيقة 40 -  PLC 

دقيقة 20 –تسجيل دخول الطالب   

(متضمنة استراحات الحركة)  

 

 *األوقات هي تقريبية للحد األقصى 

  

 

 

 اعتبارات تعليمية وبرامج أخرى 
 

ولوية األ أصحاب باستثناء الطالبجميع الطالب إلى التعلم عن بعد سيعود  ٣ إلينوي إلى المرحلة  عادت والية إذا •

 )االحتياجات الخاصة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية(.  عاليةال

سيكون المعلمين   إلى التعلم عن بعد للموظفين والطالب ، مباشرإذا كانت هناك حاجة إلى االنتقال المتقطع من التعلم ال •

 . متاحين لدعم كال النموذجين من التعلم متقدمةللرياضيات الخصصي القراءة والرياضيات و / أو مدرسين توم البديلين 

 التوقعات مع و تعلم عن بعد تحدد بوضوح اإلطار، والجداول الزمنية،للدارة خطة اإلضعت لجنة التطوير المهني و و •

يز التعلم عن  تحديد الموارد المباشرة والتقييمات التشخيصية والدروس النموذجية لتعز  كما تم .تعلم مباشر بشكل أكبر

  د.بع

 ممارسات وبروتوكوالت البيئة المدرسية 
  

سيتم اتخاذ خطوات مهمة للحفاظ على سالمة الطالب والموظفين وأفراد  ذلك،ومع  .مباشرللتعليم ال ١٤٦محافظة  مبانيسيتم فتح جميع 

ممارسة ب والزوار . سيُتوقع من جميع الموظفين والطالبااللتزام بجميع األوامر الصحية المعمول بهامن خالل المجتمع 

 .أدناه البروتوكوالت
  



 

 

 

  متطلبات دخول مبنى المدرسة
 المدرسة.قبل ركوب الحافلة و / أو دخول مبنى اً األعراض يومي بمراجعة مدقق والموظفينجميع الطالب  سيقوم •

 -المضمنة في الملحق ب  والبروتوكوالت المحددةسئلة األ)راجع  اً سيُطلب من جميع الطالب والموظفين التحقق يومي •

 (. مدقق األعراض

مبنى الإلى  ملدى وصوله خضراء(قسيمة  اليومي ) قسيمة شهادة الفحص الذاتيوسيطلب من جميع الطالب على تقديم  •

    الستخدامها.لكل طالب  الذاتي  شهادة الفحصمن قسائم  مجموعةسيتم توفير .وقبل الصعود إلى الحافلة

الحرارة التي تعمل   أجهزة قياسسيتم إجراء فحوصات درجة الحرارة لجميع الطالب والزوار عند وصولهم باستخدام  •

 للمس. عدم اب

 . ما لم يكن الفرد أقل من عامين والزوار،ستكون أقنعة الوجه إلزامية لجميع الطالب والموظفين  •

  

 المغادرة وصول / ال
  االنتظارفي القاعات وأماكن  التواجد أثناء   آمنةالمحافظة على مسافة  جميع الطالب والموظفين والزوار سيطلب من •

 (. مع غطاء الوجه أقدام ٣من ثر )أك

للحفاظ على إرشادات   انتظار متباعدة  مناطقالمغادرة المتعاقبة بعين االعتبار وتحديد ت الوصول / اوقأ أخذ سيتم •

 المناسبة.  الجسديالتباعد ا

  ممكنًا. عندما يكون ذلك يتم تشجيع العائالت على نقل الطالب من وإلى المدرسة •

 

مالحظة: سيكون هناك اجراءات وصول ومغادرة محددة معمول بها على مستوى كل مبنى وسوف يتم التواصل معكم 

 من قبل كل مبنى 

  

 الدراسية الفصول 
للطالب مع  أقدام على األقل و / أو طاوالت  ٣باستخدام مكاتب فردية على بعد  انشاء خطة جلوس داخل الفصلسيتم  •

مركز   حسب إرشادات الجلوس ) للحفاظ على إرشادات التباعد الجسدي وجود طاولة فارغة تفصل بين كل طالبين

 (.  السيطرة على األمراض

تناول  وقت، باستثناء الثامن  -التمهيدي  ما قبل الصفوفمن ستكون أقنعة الوجه مطلوبة في جميع األوقات للطالب  •

 .أقدام أو أكثر ٦تكون المسافة  حيثفي الملعب  يتواجدون وعندما  الموسيقية الفرقة أثناء،الطعام 

 .مالطالب طوال اليو تنقل سيتم تطوير جداول المدارس االبتدائية والمتوسطة للحد من •

 . فردي و / أو مجموعات صغيرة من الطالب بشكل قد يتم التدريس المتخصص خارج إطار الفصل الدراسي العام  •

الحفاظ على إرشادات التباعد االجتماعي أثناء   لم يكن باالمكانزيادة معدات الحماية الشخصية مطلوبة إذا  •

 المجموعات الصغيرة. 

ت  سيتم تعديل الخطط التعليمية لتقليل التالمس بين الطالب ومشاركة المواد أو المعدات والحفاظ على اإلرشادا •

 الصحية.

 . سيتم تقليل أحجام الفصول للحفاظ على إرشادات التباعد الجسدي  •

بما في ذلك  نفس الوقتفي مكان واحد في اً فرد ٥٠لن تضم المساحات التعليمية / المجتمعية الكبيرة أكثر من  •

  .الصاالت الرياضية وغرف الفرقة / الموسيقية وغرفة الغداء وما إلى ذلك

  

 الخزانة استخدام الممرات / الحمام / 
في وقت واحد ، وعدد الطالب الذين يستخدمون دورة المياه في وقت  الممرعدد الطالب المسموح بهم في ا تحديدسيتم  •

 . واحد

 . خزائن الطالب الفردية للحفاظ على أغراض الطالب الشخصية سيتم تحديد  •

تأمين  واستخدام دورات المياه وفي الممرات لدعم أوقات التدخل ستعمل المباني على تطوير جداول زمنية فردية  •

 .إلى الخزانةالوصول 

  

 

https://drive.google.com/file/d/1u7tipDTbb82XbJRLLnYwHDriUvPlx4Gi/view
https://drive.google.com/file/d/1u7tipDTbb82XbJRLLnYwHDriUvPlx4Gi/view


 اغراض شخصية 
 . موادسيتم تقييد استعارة أو مشاركة ال •

إحضار زجاجات المياه القابلة إلعادة االستخدام إلى المدرسة ، والتي تحمل أسماء الطالب  يتم تشجيع الطالب على  •

 . بشكل صحيح

 . الروضةوجبات خفيفة شخصية مسموح بها لطالب  •

 . سيتواصل المعلمون مع أولياء األمور إذا كانت هناك حاجة إلى وجبات خفيفة •

 . أقدام أثناء تناول الوجبات الخفيفة ٦يجب الحفاظ على المسافة الجسدية المناسبة بمقدار  •

  

 خدمات الطعام 
 .والغداء في المنزل الفطوريجب على الطالب تناول  •

 . والغداء في المساء فطورسيتم توزيع وجبتي ال •

 .دارسنايمكن للعائالت الحصول على الطعام في أي من مباني م •

  

 الخارجية  ستراحةاال
لمسافة الجسدية االخارجية إذا كان بإمكان الطالب الحفاظ على إرشادات ستراحة أقنعة الوجه غير مطلوبة أثناء اال •

 أقدام.  ٦بمقدار 

 . اً فرد ٥٠ستقتصر المواقع الخارجية على أقل من  •

حيث يستخدمون معدات الملعب الخاص   المبكرالتعلم  طالبباستثناء  الوقت،تم تعليق استخدام معدات الملعب في هذا  •

 م(. استخداها بعد كل عقيمت التي يتم بهم )

  

 وغيرها  األنشطة الالمنهجية
 . إلى أقصى حد ممكن عبر اإلنترنت(افتراضياً )الالمنهجية سيتم تقديم األندية  •

 .مع إرشادات محددة الالمنهجية سيتم تقديم الرياضات •

 . الميدانية والتجمعات الكبيرة األخرى في هذا الوقتسيتم تعليق الرحالت  •

 .غ(قبل وبعد دوام المدرسة الرسمي )ايفي ليالرعاية ، باستثناء حتى اشعار آخر خارجيةال مجموعات سيتم تعليق ال •

 . قدر اإلمكانافتراضياً المفتوحة وغيرها من األحداث المجتمعية الكبيرة  يامسيتم تقديم ليالي المناهج واأل •

  

 وسائل النقل 
 . يجب ارتداء أقنعة الوجه في جميع األوقات أثناء دخول الطالب وخروجهم وركوبهم للحافلة •

 . لكل حافلة اً طالب ٥٠ سيتم إنشاء مسارات بحد أقصى •

 . سيتم تنظيف وتعقيم الحافالت بين مسارات الطالب •

 . الطالب الجلوس مع األشقاءمن وإلى المدرسة وسيُطلب من للطالب المقاعد سيتم تحديد  •

  

 وار الز
 الخارجية.والمتطوعين واألنشطة مع المجموعات  ساسيينسيتم وضع حدود على الزوار غير األ •

يتم إجراؤه  حيثلدرجة الحرارة  اً فحصالذي يتضمن و الفحص الذاتي أكيدت عمل سيُطلب من الزوار األساسيين •

 الموظفين. بواسطة أحد 

 المبنى. سيُطلب من الزوار األساسيين ارتداء قناع للوجه في جميع األوقات أثناء تواجدهم في  •

 . بما في ذلك تسليم الوالدين لألغراض الشخصية للطالب الردهات،يجب أن تقتصر عمليات التسليم على  •

  

 تنظيف ال
وسيستخدمون  الجديدة، OSHA و CDC المحدث على إرشادات التنظيف التدريبسيكمل جميع موظفي أو   لأكم •

 األخرى. ومسببات األمراض الفيروسية  COVID المنتجات المعتمدة من وكالة حماية البيئة لـ

وضع بروتوكوالت التنظيف اليومية في جميع المرافق مع التركيز على التنظيف المتكرر للمناطق عالية  زيادة سيتم  •

 حام.االزداللمس / عالية 

 والمساء. سيتم تنظيف جميع الفصول الدراسية والحمامات وتطهيرها بين جلسات الصباح  •

 . إضافي لدعم جهود التنظيف المتزايدة تنظيف  طاقمسيتم إضافة  •

 . سيتم تركيب معقم اليدين برغوة الكحول في كل غرفة •



  . حسب الحاجة  يتم التنظيف طوال اليوملسيتم توفير المطهر لجميع الموظفين  •

طويلة بعد  اً سيتم تطهير جميع المناطق التي يتم فيها تقديم الوجبات الخفيفة أو الغداء للطالب الذين يحضرون أيام •

 االستخدام.

 . سيتم تنظيف وتعقيم األشياء والمعدات المشتركة قبل االستخدام وبعده إلى أقصى حد ممكن •

 المناسبين.سيتم إغالق أي منطقة يستخدمها فرد تظهر عليه عالمات المرض حتى يتم االنتهاء من التنظيف والتطهير  •

  

 إرشادات الصحة والعافية والسالمة العامة 
  

 معدات الحماية الشخصية 
ما لم  األوقات،وحتى الثامن( والموظفين في جميع التمهيدي أقنعة الوجه القماشية مطلوبة لجميع الطالب )ما قبل  •

 الجسدي. أقدام من التباعد  ٦يأكلوا و / أو يحافظوا على مسافة 

 اختيارهم.يتم تشجيع الموظفين والطالب على استخدام غطاء الوجه من  •

 المنزل.هم في تالوجه للطالب الذين ينسون أقنعسيتوفر عدد محدود من أقنعة  •

خاصة عندما يتعذر الحفاظ على المسافة الجسدية   إضافية؛سيتم تقديم دروع الوجه لجميع الموظفين كطبقة حماية  •

 المناسبة.

  استخدام أقنعة الوجه و المبادئ التوجيهية للصحةب لتزامقادرين على اال الغير الطالبمن الممكن أن ال يتأهل  •

 . التعليم المباشرللحصول على 

   من خالل مالحظة الطبيب و / أو فريق االقتضاء،حسب  خاصة،أغطية الوجه المعدلة في ظل ظروف  قبوليمكن  •

IEP للطالب . 

  

 ممارسات الصحة والنظافة 
الفصول الدراسية  ستتم مراجعة اإلرشادات المناسبة لغسل اليدين مع جميع الطالب وسيتم نشر تذكيرات مرئية في  •

 وحول المدرسة

، وقبل األكل ،   مغادرةغسل اليدين والتعقيم طوال اليوم الدراسي بما في ذلك عند الوصول ، وال مرات زيادة سيتم •

 واالستراحة.وبعد استخدام الحمام ، 

 الالفتات في جميع أنحاء المباني ، بما في ذلك عند المداخل ، مع تذكير بالصحة والسالمة زيادة عدد سيتم •

  

  فحوصات األعراض ودرجة الحرارة
 District 146 Symptom" باستخدام اً يوميالفحص الذاتي بأكيد  تتقديم يجب على جميع الطالب والموظفين  •

Checker"  مرفق الملحق) انظر إلى  الحرارة، والذي يتضمن فحوصات يومية لدرجة District 146 Symptom 

A Checker) . 

 الذاتية. فحصهم سيُطلب من جميع الطالب والموظفين التحقق من شهادات •

 العمل. قبل الوصول إلى اً سيُطلب من الموظفين التحقق يومي •

باستخدام قسيمة  في التعلم المباشر سيُطلب من الطالب التحقق يوميًا قبل الوصول والمشاركة  •

  ( .الخضراءاليومية )القسيمة  الذاتيالفحص  شهادة 

يتم  حيث لدرجة الحرارة في الموقع  اً والذي سيتضمن فحص ، شهادة الفحص الذاتيتقديم سيُطلب من جميع الزائرين  •

 الموظفين.إجراؤه بواسطة أحد 

سيتم إجراء فحوصات درجة الحرارة لجميع الطالب في غضون عشر دقائق من دخول المبنى وجميع الزوار قبل  •

 بعدم اللمس.   الحرارة التي تعمل أجهزة قياسدخول المبنى باستخدام 

  

  الفحص العاطفي االجتماعي ودعم الصحة العقلية
  الطالب عند العودة إلى المدرسة فيما يتعلق باالحتياجات العاطفية االجتماعيةسيتم فحص جميع  •

رسة سيقوم الموظفون بإكمال الفحوصات االجتماعية العاطفية / السلوكية للطالب خالل األسابيع الستة األولى من المد •

 . للمساعدة في تحديد الطالب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي

الممارسات المستنيرة للصدمات" لدعم احتياجات الطالب االجتماعية والعاطفية  " يب علىسيكمل الموظفون التدر •

  . اإلضافية

يحتاجون إلى الوصول إلى دعم / خدمات / موارد  الذين للعائالت ألولئك اً سيكون نموذج "طلب المساعدة" متاح •

 . إضافية داخل المدرسة وخارجها



 . عندما تصبح متاحة حافظةالخاص بالم نترنتالت وتحديثها على موقع اإلستتم مشاركة الموارد المتاحة مع العائ •

  

 

 

 و/ أو الحاالت المؤكدة  19 –أعراض كوفيد 
  يجب على أي شخص تظهر عليه عالمات أو أعراض المرض البقاء في المنزل •

ال الطالب على التغيب عن المدرسة ويتم تشجيعهم على البقاء في المنزل عندما  حاسبةلن يتم م •

 . يشعرون بأنهم بخير

 . ستتصل ممرضات المدارس بالوالدين ، ويسألون عن األعراض ، ويقدمون التوجيه عند اإلبالغ عن الغياب •

األعراض أثناء وجوده في   ستكون غرف الحجر الصحي متاحة في المدرسة ألي طالب أو طاقم عمل تظهر عليه •

 . المدرسة

إذا تم وضع الطالب في الحجر الصحي في المدرسة، فسيُطلب من الوالدين / األوصياء  •

 . دقيقة ٣٠في غضون  طفلهم اصطحاب

تم تحديدهم على أنهم حالة مؤكدة إيجابية أو  مع األفراد الذين تواصلوا جهات االتصال لتحديد أولئك الذين تقصيسيتم  •

 كوفيد ة لـمحتمل

ف االتصال ال •  -كوفيدمن حالة إيجابية أو محتملة لـأو أقل أقدام  ٦على بعد كان بأنه  قريبيُعرَّ

ساعة من   ٤٨، في غضون الكمامةدقيقة أو أكثر في يوم معين مع أو بدون ارتداء  ١٥لمدة ١٩

 .ضظهور األعرا

أو يشتبه في   ١٩-كوفيد مع شخص ثبتت إصابته بـ قريباتصال  كان علىسيُطلب من أي فرد  •

هذه الفترة التي  .يوًما ١٤الحجر الصحي في المنزل ومراقبة األعراض لمدة ب ١٩-بكوفيدإصابته 

المتصل بشكل قريب مع شخص مصاب  الفرد  فحص ت نتيجةيوًما مطلوبة حتى لو كان ١٤تبلغ 

  .ةسلبي

من ١٩-كوفيد بالحجر الصحي بسبب حالة مؤكدة لـسيتم االتصال بالطالب المطالبين  •

٪، حسب  ١٠٠سينتقل الطالب إلى التعلم عن بعد بنسبة  .مدرستك أو قسم الصحة المحلي قبل

  .القدرة

أو الحاالت المحتملة العودة إلى المدرسة )أ( بمجرد تحسن األعراض ،   ١٩-كوفيديمكن لألفراد الذين ثبتت إصابتهم بـ •

أيام منذ ظهور األعراض   ١٠و )ج( مرور  افضة الحرارةساعة دون تناول أدوية خ 24ى لمدة و )ب( عدم وجود حم

 . ألول مرة

تسجيل الوصول مع ممرضة المدرسة ١٩-كوفيد سيُطلب من الطالب أو الموظفين العائدين من المرض المتعلق بـ •

  .وتقديم األوراق والوثائق الالزمة والموارد البشرية وإدارة المبنى

  

 مصادر لا
  (AAP)األكاديمية األمريكية لطب األطفال •

  (CDC)مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها •

 إدارة إلينوي للصحة العامة  •

 مجلس والية إلينوي للتعليم •

  ISBE / IDPHإرشادات •

 التعلم أكثر من اللوجستيات  •

 ) CDC) اارشادات المقاعد حسب مركز السيطرة على األمراض والوقاية منه •

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Return-to-School-During-COVID-19.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Return-to-School-During-COVID-19.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Return-to-School-During-COVID-19.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus/schools-guidance
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  19 – دیفوك ضارعأ صحف /بلاطلل يمویلا يحصلا صحفلا
 
 صحفلا ةداھش ةمیسق " ةلمكت ءاجرلا ،ءاھتنالا دنع .ةسردملا عقوم ىلا هروضح متی لفط لكل ةیلاتلا ةلئسالا ىلع ةباجإلا ءاجرلا
 وأ /و ةلفاحلا ىلا لوخدلل ةبولطم "ةیمویلا يتاذلا صحفلا ةداھش ةمیسق" .كلفط عم ةسردملا ىلا اھلاسرإ مث نمو "ةیمویلا يتاذلا
  .ىنبملا

 .بایغلا )بابسأ( ببسو بایغلا نع غیلبتلل لصتا .لزنملا يف كلفط ىقبی نأ بجی ،ةیلاتلا ةلئسألا نم يأ ىلع "معن" ةباجإلا تمت اذإ
 وأ كتسردم ةضرمم عم عبات .ضارعألا ترھظ اذإ 19 – دیفوك رابتخاو يبطلا مییقتلا يونیلإ يف ةماعلا ةحصلا ةیجیتارتسا عجشت
  .ةسردملا ة/ریدم

  ؟رثكأ وأ تیاھنرھف ةجرد 100.4 ىلا لصت ىمح كانھ لھ -1
 

؟ةیلاتلا ضارعألا نم يأ نم كلفط يناعی لھ -2  
ةفجر عم ةرركتم ةریرعشق وأ ةریرعشق*           
دیدج لاعس*           
سفنتلا يف قیض*           
فورعم ریغ ببس نم دیدش بعت*           
قلحلا باھتلا*           
فورعم ریغ ببسل مسجلا وأ تالضعلا يف مالآ*           
دیدشلا ىلا لدتعملا نیب عادصل ةدیدج ةیادب *           
ءيق وأ لاھسإ ،نایثغ *           
مشلا وأ قوذتلل دیدج نادقف*           
)ةفورعملا ةیساسحلا ببسب سیل( فنألا يف نالیس /فنألا يف ناقتحا*           
 

 )بیبطلا ةیصوت بسح ،جئاتنلا وأ صحفلل راظتنا و ةرھاظ ضارعأ( ةرسألا دارفأ نم درف يأ وأ كلفط صحف مت لھ -3
  ؟19 – دیفوك ءابوـل

 لاصتإلا فیرعت متی ؟ةیضاملاً اموی 14 ـلا لالخ 19 – دیفوك ـب ھتباصإ تتبث صخش يا عم قیثو لاصتا ىلع كلفط ناك لھ -4
 لبق قیثولا لاصتالا ةرتف أدبت .ةمامك نودب وأ عم )رثكأ وأ ةقیقد 15 ( نمزلا نم ةلیوط ةرتفل مادقأ 6 دودح يف مت ھنأ ىلع قیثولا
   .ةیباجیإلا ةنیعلا ىلع لوصحلا لبق  نییمیوقت نیموی وأ ضارعألا روھظ نم نییمیوقت نیموی

؟ 19 – دیفوك ـل صحفلا ءارجإب ھحصن وأ /و 19 – دیفوك ـل ضرعت امبر كلفط نأب ةماعلا ةحصلا لوؤسم نم كرابخإ مت لھ -5  

؟ةیضاملا مایأ ةرشعلا لالخ ةیباجیا ھتجیتن تناكو 19 – دیفوك ـل كلفط صحف مت لھ -6  

  ؟ةیضاملاً اموی 14 ـلا لالخً ایلود كلفط رفاس لھ -7



 

 

 

 

 

ةسردملل ةدوعلا تاداشرإو 19 – دیفوك ـب ةباصإلا نع غیلبتلا  
 

ضرملا نع غیلبتلاو )يصخشلا( يتاذلا بلاطلا صحف ةداھش :ةیلئاعلا تایلوؤسملا  

 صحف / بلاطلل يمویلا يحصلا ققدملا ةعجارم ملعتلا عقوم ىلا نورضحی نیذلا بالطلا ءایصوا /روما ءایلوأ ىلع بجی *
  .ةسردملا ىلا لوصولا لبق لزنملا يف ةرارحلا ةجرد نم ققحتلا لمشی اذھ .موی لك 19 – دیفوك ضارعأ

  يتاذلا صحفلا ةداھش ةمیسق ةئبعت ءایصوألا /رومألا ءایلوأ ىلع بجی ،ضارعألا ةعجارم تمت نأ درجمب *
 ،دیفوك ضارعأ نم مھلفط ولخل "معن" ىلع ریشأتلا ،خیراتلا لمشی اذھو .بلاط لكل )ءارضخلا ةمیسقلا( ةیمویلا
 ىنبم لوخد وأ /و ةلفاحلا بوكر لبق ةبولطم ةیمویلا يتاذلا صحفلا ةداھش ةمیسق .يصولا /رمألا يلو عیقوت
 )ءارضخلا ةمیسقلا ( ةیمویلا يتاذلا صحفلا ةداھش ةمیسق نم ةعومجمب يلاھألا دیوزت متی فوس .ةسردملا

  .اھمادختسال
 

  ً.ایموی ،ھبایغ نع غیلبتلل مكلفط ةسردم يف لابقتسالا بتكم ىلع لاصتإلا ءایصوألا /رومألا ءایلوأ ىلع بجی *
 
  :يلاتلا نع غیلبتلا لھألا نم بلُطی فوس ،بایغلا نع غیلبتلا ىلا ةفاضإلاب * 
  .تیاھنرھف 100.4 نم رثكأ ةرارح كلذ يف امب ،19 – دیفوك سوریفل ةنیعم ضارعأ *               
.)يباجیأ صحف( 19 – دیفوك ـب ھصیخشت مت اذإ *                 
  .19 – دیفوك ـب باصم ام صخش نم قیثو لاصتإ /ضرعتلا مت اذإ *               
  .كلزنم يف ضارعأ ھیدل صخش ةطلاخم ببسب يحصلا رجحلا ناك اذإ *               
  .ةجاحلا تقو كلفط ةلاح ىلع تادجتسملا لك *               
 

 ،نیدلاولا دحأ لبِق نم بلاطلا مالتسا متی نأ بجیف ،ةسردملا يف ضارعأب بلاطلارھظ وأ /و روطت ثدح اذإ *
 لبِق نم مییقتلا نم ءاھتنالا دعب ةقیقد 30 نوضغ يف ةئراطلا تالاحلل دوجوملا مقرلاب لاصتالا وأ ،يصولا
  .ةسردملا ةضرمم
 

  :يلاتلاك 19 – دیفوك صحفل ھیباجیا ھتجیتن نوكت يتلا بلاطلا دوعی نأ نكمملا نم*
  .ضارعألا روھظ ىلع مایأ 10 رورم *          
  .ةرارحلل ةضفاخلا ةیودألا ذخأ نودب ةعاس 24 ةدمل ىمحلا نم هولخ *          
.ضارعالا لك نسحتت امدنع *            
.) مسقلا اذھ نم اھمالتسا مت اذإ( كوك ةعطاقمل ةماعلا ةحصلا مسق نم "لزعلا نم ءاھتنألا " باطخ *            
 

 ةلمتحم وأ ةفورعم ةلاحل ضرعتلا دعبً اموی 14 ةدمل يحصلا رجحلا ىلا ھھیجوت مت يذلا بلاطلا ىلع بجی *
 اذھ نم اھمالتسا مت اذإ ( كوك ةعطاقمل ةماعلا ةحصلا مسق نم "يحصلا رجحلا نم ءاھتنا " باطخ میدقت
.)مسقلا  
 



 
 

 نم نكمتی امدنع ةسردملا ىلا دوعی نأ لیدب صیخشت ھیدل وأ ةیبلس صحف جئاتن رھظأ يذلا بلاطلل نكمی *
:يلی ام میدقت  
  .مھضارعأل لیدبلا صیخشتلا عم بیبطلا نم ةظحالم وأ دیفوك ـل يبلس صحف *            
  يتلا ةلاحلل ةسردملا ىلا ةدوعلا رییاعم بسح  اھلح مت وأ تنسحت دق ضارعألا نوكت نأ *            
  ةضفاخلا ةیودألا ذخأ نود ةعاس 24 ةدمل ىمحلا نم هولخ كلذ يف امب ،اھصیخشت مت               
             .ةرارحلل               
 

  :يلاتلا بسح دوعی نأ ھل صحف لمع متی مل وأ بیبط لبق نم ھمییقت متی مل يذلا بلاطلل نكمی *
ضارعألا روھظ دعب مایأ 10*              
  .ةرارحلل ةضفاخ ةیودأ ذخأ نود لقألا ىلع ةعاس 24 ةدمل ةرارحلا نم هولخ*            
  .تنسحت دق ضارعألا لك نوكت نأ *            
 

:ةسردملا تایلوؤسم  
  .عقوملا يف ملعتلل نورضحی نیذلا بالطلا عیمجل ةسردملا يف ةرارحلا سایق متی فوس*    
 لصو دق بلاطلا نأ نم دكأتلاب نینیعملا نیفظوملا نم مھریغ وأ /و ةمالسلا يلوؤسم موقی فوس*    
.ةیمویلا يتاذلا صحفلا ةداھش ةمیسق ھعمو  
  يتاذلا صحفلا ةداھش ةمیسق ةئبعت متی مل اذإ فصلا لوخد نم بلاطلل حامسلا متی نل *         
  .ةیمویلا           
  ةیتاذلا صحفلا ةداھش لمكت مل يتلا تالئاعلا كلت عم ةعباتملل ةیفتاھ تاملاكم ءارجإ متیس*         
.لوخدلاب حامسلل            
 

 ھلاسرا ىلا جاتحیس نم دیدحتو مویلا ءانثأ ضارعألا مھیلع رھظت نیذلا بالطلا مییقتب ةضرمملا موقتس*
  .مھمالتسا نیحل ةصصخم ةیبط راظتنا ةقطنم يف بالطلا ىلع فارشإلا متیس .لزنملا ىلا
 

 دیفوك ـب ةدكؤم ةباصإ ةلاحب قیثو لاصتا ىلع اوناك نیذلا بالطلا يلاھأ ةسردملا ة /ریدم ربخی فوس*
 رجحلا ىلا يباجیأ صخشب قیثو لاصتا ىلع اوناك مھنأ ربتعی نیذلا بالطلا جاتحیس .ةسردملا يف 91 –
 تاضرمملا موقتس .ةرتفلا كلت لالخ دُعب نع ملعتلا ىلا مھلقنوً اموی 14 ةدمل لزنملا يف يحصلا
 لفطلل نكمی ىتمو مھلفط ىلع ضارعأ ترھظ اذإ اھعابتا بجی يتلا تاداشرإلل يلاھألا عم ةعجارملاب
  .ةسردملا ىلا ةدوعلا
 

 مت نیذلا صاخشألل ةطلاخملا عبتت يف )ةجاحلا بسح( ةماعلا ةحصلا يلوؤسم ةدعاسمب ةضرمملا أدبتس*
   .ىنبملا لخاد يباجیأ ھصحف درف عم قیثو لاصتا ىلع مھنأل ىلع مھدیدحت
 

 لبق تابلطتملا عیمج اوفوتسا مھنأب ققحتلاو ةسردملا ىلا بالطلا ةدوع دعوم عبتتب ةضرمملا موقتس*
  .ةدوعلا
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