
Consolidated High School District 230 

 22-2021خطة إعادة االفتتاح 
 

 أهدافنا األساسية 

ب والموظفين، مع السعي لتعافي الطالب  يُعد الهدف األكثر أهمية للعام الدراسي القادم هو الحفاظ على الفتح بصورة آمنة دون انقطاع في التدريس والتعلم بالنسبة لجميع الطال
 والموظفين وأولياء األمور والشركاء من المجتمع المحلي بعد تعرضهم لثمانية عشر شهًرا من التحديات الكبيرة والتوتر الهائل. 

. من الضروري  21-2020ام الدراسي يتمثل الهدف الثاني في الحفاظ على التحكم المحلي بجميع البرامج األكاديمية وبرامج ما بعد المدرسة، وهو أمر لم يكن ممكنًا خالل الع
 ضبط مقاييس كوفيد لدينا كي نتمكن من تحقيق هذا الهدف. 

 

 نظرة عامة على الخطة 

٪، ويستند ذلك إلى بيان شهر يونيو/حزيران الصادر  100لفتح مدارس مع تحقيق حضور الطالب شخصيًا بنسبة  22-2021لعام  230تم تصميم خطة إعادة فتح المنطقة 
، قدم مركز مكافحة األمراض والوقاية منها للمدارس موارد تتعلق بتدابير التخفيف  2021من مجلس التعليم بوالية إلينوي. في يوليو/تموز من عام   عن الدكتورة كارمن أياال

ع استكمالها عند االقتضاء بإرشادات  والتوجيهات للمجتمع المحلي. مع بدء العام الدراسي، سنحدد التوجيهات باالستناد إلى إرشادات مركز مكافحة األمراض والوقاية منها، م 
 دائرة الصحة بوالية إلينوي. 

 
في الغالبية طالب من   230الممارسات ومعايير التنفيذ المتوافقة مع مقاييس المجتمع المحلي، حيث يرتاد مدارس المنطقة  2021لعام  230تحدد خطة إعادة فتح المنطقة 

ارك، وبالوس هايتس، وبالوس هيلز، وأورالند بارك، وأورالند هيلز، وتينلي بارك. تجدر اإلشارة إلى وجود بعض  سبع مجتمعات محلية، هي هيكوري هيلز، وبالوس ب
، ولكن األقسام السائدة من تلك المجتمعات المحلية ترتاد مناطق تعليمية أخرى. ستعمل مدارس  230المجتمعات المحلية اإلضافية التي يعيش فيها طالب مدارس المنطقة 

 باتباع نظام رمز لون واحد، وبالتالي سنحدد التصنيف العام للمنطقة استناًدا إلى رجحان بيانات المجتمع المحلي.  230قة المنط
 مبنى. لتكييف على مستوى ال ستتم مراجعة هذه المقاييس كل أسبوعين، وإذا انتقلنا من فئة إلى أخرى، فسنقوم بإخباركم بهذه التغييرات مع توفير ما يكفي من الوقت ل 

 
ريس وموظفي الدعم واإلداريين الذين يستفيدون  تُعّرف إجراءات التخفيف أدناه وتُدرج بترتيب األولوية والفعالية فيما يتعلق بتوفير البيئة األكثر أمانًا لطالبنا وأعضاء هيئة التد 

 من بيئة تعليمية متسقة ضمن الموقع طوال مدة العام الدراسي. 
 

 اللقاح 
في المجتمعات  ة األمراض والوقاية أن الطريقة األكثر أمانًا إلعادة فتح مدارسنا هي ارتفاع مستويات اللقاح بين أولئك الموجودين ضمن حرم المدرسة و يوّضح مركز مكافح

 ية االختيار الشخصي. المحلية المحيطة. سنواصل دعم جهود لقاح المجتمع المحلية المستمرة مع احترام حقوق األفراد والعائالت المتعلقة بالخصوصية وحر
 

 ارتداء الكمامات
، أعلن مركز مكافحة األمراض والوقاية منها عن توجيهات شاملة تنص على ارتداء الكمامات من قبل جميع المدرسين والموظفين والطالب  2021يوليو/تموز  27في 

هذا التوجيه حتى إشعار آخر، وحتى ذلك الحين، ستنفذ المنطقة   230، ستتبع منطقة 2021أغسطس/آب   2وزوار مدارس الثانوية، بغض النظر عن حالة لقاحهم. اعتباًرا من 
ة، ويمكن لألفراد إزالة  خطة األلوان األزرق واألصفر والبرتقالي المشار إليها في هذا المستند. ليست الكمامات إلزامية في حال وجود الشخص في األماكن الخارجي 230

 وا بمفردهم ضمن مساحة ما. كماماتهم إذا كان
 

 التباعد االجتماعي
 حسب إرشادات مركز مكافحة األمراض والوقاية منها، تُعد مسافة التباعد 

 أقدام أو أكثر. باإلضافة إلى ذلك، يجب مراعاة مدى القرب ووقت المخالطة في الممرات وفي المناطق العامة وعلى الساللم.  3المثالية هي 
 

 حي وتتبع المخالطين االختبار والحجر الص
جة غلى احتياطات إضافية، تشمل بدء  منذ بداية الجائحة، يتزايد توفر االختبارات وأصبحت النتائج متاحة على الفور، ويعد االختبار طريقة مهمة لتحديد ما إذا كانت هناك حا

كوفيد أو المخالطين القريبين لهم. يسمح حجر األفراد بعيًدا عن عامة الناس بتكوين بيئة  تتبع المخالطين لألفراد غير الملقّحين وحجر األفراد المؤكدة أو المحتملة إصابتهم ب
 تعليمية أكثر أمانًا للجميع. 

 
 بروتوكوالت التنظيف / التهوية

التهوية وتدفق الهواء والوصول إلى   تحسين 19-تعتبر بروتوكوالت التنظيف المنتظمة والشاملة ضرورية، وباإلضافة إلى ذلك، يساهم في التقليل من خطر انتشار كوفيد
 المساحات الخارجية لممارسة الرياضة والتعلم وتناول الطعام. 

 



 العناصر الرئيسية للخطة 

 ما يلي:  22-2021تتضمن بعض العناصر الرئيسية من استراتيجيتنا لتأكيد السالمة للعام الدراسي  

ى ساعة الصفر( الذي يرتاد فيه الطالب المدرسة شخصيًا، ويشمل ذلك وجبة الغداء التي يتم تقديمها  حصص )باإلضافة إل  8العودة إلى اليوم الدراسي المؤلف من  ●
 في الكافيتريا لدينا. 

 العودة إلى البرامج الالمنهجية المجدولة بانتظام التي يحضرها الطالب بكاملها، مثل النوادي والرياضات واألنشطة.  ●
إلى المؤهلين من الطالب والموظفين وأفراد المجتمع، وسوف نشارك أيًضا أي فرص مجتمع محلي   19-يم لقاح كوفيدسنواصل الجهود الجارية ضمن الموقع لتقد ●

 إذا كان ذلك مالئًما. 
 سيُطلب ارتداء الكمامات من قبل جميع الطالب والموظفين أثناء ركوب الحافالت أو المركبات المدرسية األخرى.  ●
 أقدام قدر اإلمكان على مدار اليوم، بما في ذلك في الفصول الدراسية والمناطق المشتركة.   3بُعد مسافة سوف نلتزم بالتباعد االجتماعي على  ●
 ى في المنزل. يجب على الطالب والموظفين أن ينتهبوا يوميًا بأنفسهم إلى أي أعراض أو عالمات مرض، ويجب على أي شخص ال يشعر أنه على ما يرام أن يبق ●
 ظفين االلتزام بغسل اليدين والحفاظ على التباعد االجتماعي كما هو مناسب. يُتوقع من الطالب والمو ●
 سنواصل االلتزام بإرشادات التخفيف الصادرة عن مركز مكافحة األمراض والوقاية منها والمتعلقة بالتهوية في مبانينا.  ●
األطباء والصيدليات ودائرة صحة مقاطعة كوك. سنستمر في مشاركة المصادر مع  بسهولة ضمن المجتمع المحلي، ويشمل تقديمه من   19-يتوفر اختبار كوفيد ●

 المجتمع للتأكد من أن األفراد الذين يحتاجون أو يريدون االختبار على دراية بها. 
طلب التسجيل على منصتنا التعليمية عن بُعد،  إذا كان الطالب غير مؤهل طبيًا / غير قادر على ارتياد المدرسة، يمكن للوالدين / األوصياء العمل مع طبيبهم لتقديم  ●

 ويجب على العائالت التواصل مع مساعد المدير لخدمات الطالب في مدارسهم. 
ن بالكامل بشكل عام  سنتبع إرشادات دائرة الصحة المحلية ونفرض متطلبات الحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس بين الطالب والموظفين. )يُعفى األفراد الملقّحو ●

 الحجر الصحي في معظم الحاالت(.  من
(، Google Classroom( أو جوجل كالسروم ) Canvasإذا تم حجر الطالب، فسيقوم ُمدرسه أو مدرسته بتزويده بالدروس والمواد التعليمية عبر كانفس ) ●

 وهي نظام إدارة التعلم الخاص بنا، وسيتوفر الدعم األكاديمي اإلضافي. 

 Skywardرفع وثائق اللقاح في  
. سيسمح لنا ذلك بالتعامل مع  Skyward Family Accessقد تم تلقيحه بالكامل عبر    230نطلب من العائالت إبالغنا إذا كان الطالب الذي يرتاد مدارس المنطقة 

" في شريط التنقل  Online Formsوانقر على " Skyward Family Accessإجراءات تتبع المخالطين ورصد الحجر بشكل أكثر فعالية وكفاءة. سّجل الدخول إلى 
 األيسر. 

 بداية المدرسة 
 

 يوم لقاء أعضاء الهيئة التعليمية لجميع الموظفين  -أغسطس/آب  11
 يوم لقاء أعضاء الهيئة التعليمية لجميع الموظفين  -أغسطس/آب  12
 ستويات الصف األخرى( يوم التعريف )يطلب حضور الطالب الجدد / الطالب المنقولين؛ يقرر الحقًا بشأن م -أغسطس  13
 اليوم األول لجميع الطالب   -أغسطس  16

 
 

  



 جدول الدوام العادي 

 ستعود المنطقة إلى جداول الدوام النموذجية. 

 ساندبرغ 

 صباًحا   7:55 - صباًحا  7:00  0

 صباًحا   8:48 - صباًحا  8:00  1

 صباًحا   9:30 - صباًحا  8:55  2

 صباًحا   10:25 - صباًحا  9:37  3

 صباًحا   10:54 -صباًحا   10:32  )أ(   4

 صباًحا   11:20 -صباًحا   10:58  )ب(   4

 صباًحا   11:49 -صباًحا   11:27  )أ(   5

 مساءً   12:15 -صباًحا   11:53  )ب(   5

 مساءً   12:44 -مساًء  12:22  )أ(   6

 مساءً  1:10 -مساًء  12:48  )ب(   6

 مساءً   2:05 -مساًء   1:17  7

 مساءً   3:00 -مساًء   2:12  8

 لقاء ساعة الصفر والحصة الثانية أيام االثنين والثالثاء والخميس والجمعة 

 

 ستاغ وآندرو

 صباًحا   7:55 - صباًحا  7:00  0

 صباًحا   8:49 - صباًحا  8:00  1

 صباًحا   9:30 - صباًحا  8:55  2

 صباًحا   10:25 - صباًحا  9:36  3

 صباًحا   10:53 -صباًحا   10:31  )أ(   4

 صباًحا   11:20 -صباًحا   10:58  )ب(   4

 صباًحا   11:48 -صباًحا   11:26  )أ(   5

 مساءً   12:15 -صباًحا   11:53  )ب(   5

 مساءً   12:43 -مساًء  12:21  )أ(   6

 مساءً  1:10 -مساًء  12:48  )ب(   6

 مساءً   2:05 -مساًء   1:16  7

 مساءً   3:00 -مساًء   2:11  8

 لقاء ساعة الصفر والحصة الثانية أيام االثنين والثالثاء والخميس والجمعة 



 جدول الدوام متأخر يوم األربعاء 

 ساندبرغ، وستاج وآندرو

 ال يوجد لقاء   0

 صباًحا   10:09 - صباًحا  9:30  1

 ال يوجد لقاء   2

 صباًحا  10:54 - صباًحا  10:15  3

 صباًحا  11:21 - صباًحا  11:00 )أ(   4

 صباًحا  11:46 - صباًحا  11:25 )ب(   4

 مساءً  12:13 - صباًحا  11:52 )أ(   5

 مساءً   12:38 - مساًء  12:17 )ب(   5

 مساءً  1:05 -مساًء  12:44  )أ(   6

 مساءً  1:30 -مساًء  1:09  )ب(   6

 مساءً   2:15 -مساًء   1:36  7

 مساءً   3:00 -مساًء   2:21  8

 يتم أيام األربعاء  اللقاء ساعة الصفر والحصة الثانية 

 

 نحن هنا للمساعدة! 
 

 ساندبرغ   
3100-671-708 

 ستاغ  
7400-974-708 

 آندرو  
5800-342-708 

 د. ديريك سميث   المدير 
x3111 

 إريك أولسن  
x7411 

 عبير عثمان  
x5811 

 أنيتا هوفمان   مساعد المدير لشؤون التعليم 
x3112 

 ميشيل أوغستينياك  
x7414 

 سارة سميث  
x3817 

 بريان كلين   مساعد المدير لخدمات الطالب 
x3114 

 الدكتور إين ماكلويد  
x7412 

 براين نوالن  
x5812 

 شون إيروال   مساعد المدير لألنشطة 
x3126 

 ماري بات كار  
x7424 

 تيم دالتون  
x5814 

 آندي ديكرين   رئيس العمادة 
x3190 

 الدكتورة دانييل لوسبي  
x7490 

 مايك ميرفي  
x5890 

 كريستين كوس   مدير التوجيه 
x3120 

 الدكتورة كاثرين ميدر  
x7420 

 ميشيل فيو  
x5820 

 ليندا فولينجر   x3851ديان كاراماغيانيس  ممرضة المدرسة 
x7459 

 تيري شيلي  
x5858 

 



 مقاييس التخفيف 

مكافحة األمراض والوقاية منها عن توجيهات شاملة تنص على ارتداء الكمامات من قبل جميع المدرسين والموظفين والطالب  ، أعلن مركز  2021يوليو/تموز  27في 
زرق  بالكامل خطة اللون األ  230هذا التوجيه حتى إشعار آخر، وحتى ذلك الحين، ستنفذ المنطقة  230وزوار مدارس الثانوية، بغض النظر عن حالة لقاحهم. ستتبع المنطقة 

 واألصفر والبرتقالي المشار إليها أدناه. 

 أزرق 

 برتقالي  أصفر 

 المؤشرات 

سيتم تقييم معدل اللقاح وفق رجحان  
 معدل المجتمع المحلي. 

 

 حاالت اإلصابة بكوفيد  ●
 أيام(   7) 100,000/  0-9

 معدل الحاالت المؤكدة  ●
 %5أقل من 

 ٪+ 70تلقيح المجتمع  ●

 حاالت اإلصابة بكوفيد  ●
 أيام(  7) 100,000/  10-49

 معدل الحاالت المؤكدة  ●
 ٪ 7.9 - ٪ 5أقل من 

 ٪ 69.9 -  50تلقيح المجتمع  ●

 حاالت اإلصابة بكوفيد  ●
  7) 100,000أو أكثر /  50
 أيام( 

 معدل الحاالت المؤكدة  ●
 % 8أكثر من 

 تلقيح المجتمع  ●
 ٪ أو أقل49.9

 الصفوف / الممرات 

 

 الكمامة اختيارية لألفراد الملقّحين  ●
باستخدام الكمامة بشدة من  يوصى  ●

 قبل األفراد غير الملقّحين 
سيتم الترتيب للحفاظ على تباعد   ●

مسافة ثالثة أقدام، ولكن ال يمكن  
 ضمان ذلك 

 

 الكمامة اختيارية لألفراد الملقّحين  ●
ينصح بشدة باستخدام الكمامة من   ●

 جانب األفراد غير الملقّحين
سيتم الترتيب للحفاظ على تباعد   ●

 ثالثة أقداممسافة 
يمكن أن تطلب مساحات / برامج   ●

معينة ارتداء األفراد للكمامات  
بسبب نقص التباعد االجتماعي أو  

إذا كان ينبغي مراعاة عوامل  
 األمان األخرى. 

الكمامة مطلوبة لجميع األفراد في   ●
 المساحات الداخلية 

استمرار التخفيفات لضمان مسافة   ●
ثالثة أقدام أو أكثر في كل فصل  

 دراسي 
تُمنح إعفاءات الكمامات لألفراد   ●

غير الملقّحين فقط من قبل طبيب  
 مرخص 

 التربية البدنية / ألعاب القوى 

 

 دون كمامة  - األنشطة الخارجية  ●
أنشطة   - األنشطة الداخلية  ●

منخفضة / متوسطة الخطورة، ال  
يلزم ارتداء كمامة؛ تتطلب  

األنشطة عالية الخطورة أن يرتدي  
 الملقّحين كمامة األفراد غير 

سيتم اتباع إرشادات دائرة الصحة   ●
بوالية إلينوي لرياضة الشباب في  

 جميع األوقات 

 

 دون كمامة  - األنشطة الخارجية  ●
أنشطة   - األنشطة الداخلية  ●

منخفضة / متوسطة الخطورة ال  
يلزم ارتداء كمامة؛ سيتم إلغاء  
األنشطة عالية الخطورة خالل  
طة  اليوم الدراسي. ستضمن األنش

 الحفاظ على التباعد االجتماعي. 
سيتم اتباع إرشادات دائرة الصحة   ●

بوالية إلينوي لرياضة الشباب في  
 جميع األوقات 

 

 دون كمامة  - األنشطة الخارجية  ●
ارتداء   - األنشطة الداخلية  ●

الكمامات مطلوب لجميع مستويات  
 األنشطة بالنسبة للجميع 

سيتم تعليق استخدام غرف خلع   ●
المالبس للتربية البدنية / ألعاب  

 القوى 
سيتم اتباع إرشادات دائرة الصحة   ●

بوالية إلينوي لرياضة الشباب في  
 جميع األوقات 

 

 استراحة الغداء 

 

سيتم ترتيب المساحات للحفاظ على   ●
 أقدام بين األفراد  3تباعد 

 سيتم توفير مساحات خارجية  ●

 

ستزيد المدارس المسافات بين   ●
أثناء تناول الطعام من  الطالب  

خالل تطبيق غرف االلتقاء  
 لليافعين / القدامى 

يمكن فصل مساحات الغداء لزيادة   ●
 التباعد االجتماعي 

ستفرض المدارس تباعد ستة أقدام   ●
بين الطالب أثناء تناول الطعام بما  

في ذلك إضافة مساحات بديلة  
 حسب الحاجة 

سيُطلب من الطالب ارتداء الكمامة   ●
يكونون يتناولون الطعام  عندما ال 

 أو يشربون 

 

 الحافلة 

 

وفقًا إلرشادات مركز مكافحة األمراض  
والوقاية منها، يجب أن يرتدي جميع  

األفراد الكمامة أثناء ركوب حافلة  
 مدرسية أو مركبة 

وفقًا إلرشادات مركز مكافحة األمراض  
والوقاية منها، يجب أن يرتدي جميع  

ركوب حافلة  األفراد الكمامة أثناء  
 مدرسية أو مركبة 

وفقًا إلرشادات مركز مكافحة األمراض  
والوقاية منها، يجب أن يرتدي جميع  

األفراد الكمامة أثناء ركوب حافلة  
 مدرسية أو مركبة 



 إجراء االختبار / تتبع المخالطين 

 

لالختبار ضمن الموقع، وسيتم  من برنامج الوالية   230سوف تستفيد المنطقة  سيكون االختبار اختياًرا 
تصميم هذا البرنامج وفقًا إلرشادات الوالية ويهدف إلى تقليل حاجة الطالب  
والموظفين على حد سواء إلى تفويت الوقت األكاديمي بسبب تتبع المخالطين  

 القريبين. باإلضافة إلى ذلك، ينصح بذلك مركز مكافحة األمراض والوقاية منها.

ال تزال بروتوكوالت دائرة الصحة بوالية إلينوي للحجر الصحي للمخالطين القريبين سارية على األفراد غير الملقّحين،   ● االستبعاد إرشادات  
يوًما من الحجر الصحي. باإلضافة إلى ذلك، يجب على األفراد غير الملقّحين الذين   14-10وهذا يعني أن قد يطلب 

 الت التي تشمل تزويد المدرسة بتأكيد النتيجة السلبية لالختبار تظهر عليهم األعراض اتباع البروتوكو
 ال يُطلب من األفراد الذين تم تلقيحهم الحجر الصحي ألسباب المخالطة القريبة، ما لم تكن هناك أعراض.  ●

 

 

  



 الدعم االجتماعي والعاطفي 

عودتهم إلى   أن هيكل الدعم االجتماعي العاطفي لمنطقتنا كان دائًما قويًا، ولكن تسببت آثار الجائحة بترك العديد من طالبنا وموظفينا يعانون خالل 230تدرك المنطقة 
اإلغاثة في حاالت الطوارئ في المدارس  الموارد من صندوق  المدرسة. تم توفير المجاالت و / أو تحسنيها للمساعدة في إعداد طالبنا وموظفينا لتحقيق عودة ناجحة. ستساهم 

( في دعم هذه  ESSER)  ( الذي يسمى اختصاًرا Elementary and Secondary School Emergency Relief Fundاالبتدائية والثانوية الفيدرالية ) 
 االحتياجات االجتماعية والعاطفية. 

 موظفي الدعم والبرامج

ضافة إلى ذلك، يضم كل حرم مدرسي اثنين من األخصائيين االجتماعيين المخصصين للطالب لالستفادة منهم باإلضافة إلى المستشار التعليمي خاصة بهم، وباإل  ●
أخصائي اجتماعي للطالب ذوي االحتياجات الخاصة مدرب بشكل خاص ضمن كل حرم باإلضافة إلى مديري حاالت الطالب. من خالل استخدام أموال  يتوفر 

 الحضور. موظفًا متخصًصا للدعم المقدم من المدرسة إلى المنزل ولمساعدة العائالت في مشكالت   230المنح الفيدرالية المستهدفة للجائحة، ستضيف المنطقة 
على مراجعة برنامجها االستشاري فيما يتعلق بالجائحة والعودة إلى المدرسة بالنسبة للعديد من الطالب، حيث سيولي هذا البرنامج   230ستعمل المنطقة  ●

 اولى "عادية". االستشاري اهتماًما خاًصا إلعادة التأقلم مع التعلم ضمن الموقع ودعم طالب السنة الثانية لدينا الذين لم يحظوا بسنة  
م التي يتم تنظيمها  يستخدم كل حرم حاليًا برامج توجيه من الموظفين إلى الطالب، وبرامج سفراء الطالب، ودوائر األقران أو دوائر المصالحة، ومجموعات الدع ●

 رامج. من خالل مكاتب العمداء واإلرشاد، وسيتم تبادل المعلومات الخاصة بالبناء في الخريف فيما يتعلق بهذه الب 
بشكل كبير من برامج دعم ما بعد المدرسة، وتم تصميم هذه البرامج   230من خالل استخدام أموال المنح الفيدرالية الموجهة لالستجابة للجائحة، ستزيد المنطقة  ●

 لدعم الطالب عاطفياً واجتماعياً باإلضافة إلى االستجابة لفقدان التعلم وتعويض الساعات الدراسية. 
، ومفيدة لمستشاري  هم(، وهي أداة جديدة لرصد تقدم الطالب، ونشعر أن هذه األداة مناسبة لعصر Panoramaأيًضا على إعداد بانورما ) 230 تعمل المنطقة ●

الذين يحتاجون   الطالبالتوجيه واألخصائيين االجتماعيين للتعرف المبكر على الطالب ذوي االحتياجات، ومفيدة للتواصل بين المستشارين والمدرسين فيما يتعلق ب
 إلى دعم إضافي في الفصل الدراسي. 

دعم الطالب. يجب   كما كان الحال قبل الجائحة، فإن دور المستشار التعليمي حيوي ويجب على الطالب وأولياء األمور التواصل بانتظام مع المستشارين من أجل ●
حاجة، ومن الواضح أن هذا يكون باإلضافة إلى المدرسين والمستشارين والمدربين /  أيًضا االستفادة من العمداء ومنسقي مساعدة الطالب وقسم اإلدارة عند ال

 الرعاة. 
سترجاع الساعات الدراسية أو الدعم اإلضافي في الحضور أو بديل الدعم التعليمي كبديل للتعليق السيستمر الطالب الذين يحتاجون إلى تعويض قصير األجل  ●

(، من خالل استخدام أموال المنح الفيدرالية، سنضيف موظفًا معتمًدا يعمل بدوام كامل لدعم أي  Intervention Roomل ) الدراسي في االستفادة من غرفة التدخ
 طالب يواجهون مشكالت مؤقتة في الحضور، بما في ذلك الحجر الصحي نتيجة للجائحة. 

وخالل الصيف،   21-2020وير المهني المقدم في نهاية العام الدراسي مؤِلمة من خالل التط  تجاربسيتم تدريب جميع الموظفين على الممارسات الواعية ب ●
 ويهدف هذا التدريب إلى تزويد جميع الموظفين بالمعرفة واألدوات الالزمة لمساعدة الطالب مع استمرار آثار الجائحة. 

 

  

https://oese.ed.gov/offices/education-stabilization-fund/elementary-secondary-school-emergency-relief-fund/
https://oese.ed.gov/offices/education-stabilization-fund/elementary-secondary-school-emergency-relief-fund/


 الصحة والسالمة 

 19-أعراض / اإلصابة بمرض كوفيد

في إرشادات االستبعاد الخاصة بهم، وتم تحديث هذه   19-ت قائمة لحاالت اإلصابة / المحتملة إصابتها بكوفيدلدى دائرة الصحة بوالية إلينوي بروتوكوال ●
 ، وتشمل: 2021يوليو/تموز  27اإلرشادات في 

 يُعفى األفراد الملقّحون من الحجر الصحي ما لم تظهر عليهم األعراض.  ○
 أقدام.  6ليه الخضوع للحجر الصحي إذا كان في مخالطة وثيقة ضمن نطاق في حال كان الفرد غير ملقحٍ وال يرتدي الكمامة، يجب ع  ○
 أقدام.  6-3إذا كان الفرد غير ملقّح ويرتدي الكمامة، ال يحتاج إلى الحجر الصحي إذا كانت المخالطة القريبة بين  ○
 ال يلزم الحجر الصحي للمخالطة القريبة في المناطق الخارجية.  ○

المنظور، نشجع العائالت بشدة على توخي الحذر بشأن إرسال الطالب الذين يعانون من أعراض تشبه كوفيد إلى المدرسة. حسب عمر األفراد بالنسبة للمستقبل   ●
 وكثافة السكان لدينا، نطلب من العائالت عدم إرسال طالبها إلى الموقع إذا ظهرت عليهم األعراض سواء تم تلقيحهم أو عدم تلقيحهم. 

لزيادة الدعم إلى الطالب الذين يعانون من مشاكل الحضور المؤقت نتيجة الحجر الصحي أو  ESSERالتمويل من   230استخدمت المنطقة ، 22-2021في  ●
والتركيز  مل األكاديمي زيادة التغيب أو المشكالت العائلية التي تؤدي إلى مخاوف تتعلق بالحضور، علًما أنه سيتم تعيين مدرس للعمل مع الطالب للحفاظ على الع 

 خالل هذه األوقات. 
عاًما على األقل، ويعد قرار الخضوع للقاح قراًرا شخصيًا تحترمه   12، تمت الموافقة على استخدام اللقاحات مع األفراد الذين أعمارهم 2021في ربيع عام  ●

 منظور تعليمي فيما يتعلق باللقاح للطالب في سن المدرسة الثانوية: المنطقة التعليمية. يرجى االطالع على العوامل التالية التي يجب أخذها في االعتبار من  
أو    سيتم إعفاء الطالب الملحقين من تتبع المخالطين القريبين والحجر الصحي، ويشمل ذلك ضمن مبنى المدرسة وأثناء المشاركة في ألعاب القوى ○

 األنشطة. 
الملقّحين وغير الملقّحين عندما يتعلق األمر بالكمامة أو المشاركة في حدث خاص أو ألعاب    قد تُفّرق إرشادات دائرة الصحة بوالية إلينوي بين األفراد ○

 اتباع هذه اإلرشادات.  230القوى، وسيتوجب على المنطقة 

 مكتب الممرضة 

العزل ألي شخص تظهر عليه    يوجد في كل مدرسة ممرضة مدرسية مسجلة ضمن الموظفين وستتبع إرشادات دائرة الصحة بوالية إلينوي بما في ذلك منطقة ●
 . 19-أعراض كوفيد

 الشهادة الصحية

، لن يُطلب من الطالب والموظفين الخضوع لفحص األعراض قبل دخول المبنى، وباإلضافة إلى ذلك، لن يكون الرياضيون والطالب في الحرم  5أثناء المرحلة  ●
 ض. المنخرطين في أنشطة ما بعد المدرسة مسؤولين عن الخضوع لفحص األعرا 

بات إلجراء فحص  في حالة العودة إلى إجراءات التخفيف وفقًا ألوامر دائرة الصحة بوالية إلينوي أو مجلس التعليم بوالية إلينوي، أو إذا كان هناك متطل ●
 لفحص األعراض قيد االستخدام.  Skywardاألعراض، فسنكون ملزمين بالقيام بها. لذلك، سيبقى تطبيق 

، بمن فيهم أولياء األمور، استكمال قائمة تحقق موجزة باألعراض إذا كانوا يدخلون المبنى للقاء الموظفين أو حضور  230المنطقة قد يُطلب من ضيوف مباني  ●
 وي. ة بوالية إليناألنشطة المدرسية، وسيُطلب من الزوار خالل اليوم الدراسي ارتداء الكمامة. سيتبع ارتداء الكمامات أثناء األحداث إرشادات دائرة الصح 

، تشمل إرشادات دائرة الصحة بوالية إلينوي / مركز مكافحة األمراض والوقاية منها فيما يتعلق باألعراض ما يلي: حمى أو  2021اعتباًرا من يوليو/تموز  ●
ديث لحاسة التذوق أو الشم، أو  قشعريرة، أو سعال، أو ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، أو إرهاق، أو آالم في العضالت أو الجسم، أو صداع، أو فقدان ح

 التهاب الحلق، أو احتقان أو سيالن األنف، غثيان أو قيء، و / أو إسهال. 

 بروتوكول االختبار

الطالب  هو تقليل ضياع الوقت التعليمي وضمان الوصول المتكافئ إلى االختبار. يمكن لبرنامج االختبار تسريع عودة  230الهدف من االختبار في المنطقة  ●
 والموظفين إلى الفصل الدراسي حسب النتائج. 

 الذي تموله الوالية.  BinaxNowفي برنامج اختبار  230ستشارك المنطقة  ●
 هذا البرنامج اختياري، وسيُطلب من الموظفين والعائالت تقديم موافقتهم للخضوع له.  ●
م على أنهم مخالطون قريبون لشخص أُثبتت إصابته أو من المحتمل أنه مصاب وبالنسبة  سيركز االختبار على الطالب غير الملقّحين والموظفين الذين تم تحديده ●

 . 19-لألفراد غير الملقّحين أو الملقّحين الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد

 

 الروتين والخدمات 

 الوصول واالنصراف 

 رسة، وفي الوقت الحالي، يشمل هذا السماح بتعبئة الحافالت بالكامل. ستتبع المنطقة إرشادات دائرة الصحة بوالية إلينوي بشأن نقل الطالب من وإلى المد ●



 يتطلب مركز مكافحة األمراض والوقاية منها من جميع األفراد ارتداء الكمامات أثناء وجودهم على الحافلة.  ●
طالب بإبراز بطاقة الهوية الصادرة عن المدرسة  باإلبالغ بنقاط الدخول واالنصراف الفردية للطالب، وينطوي ذلك على قيام ال 230ستقوم مدارس المنطقة  ●

 المعلقة بحبل الرقبة قبل دخول المبنى وبدء عمل المدرسة. 
الحصر، ألعاب  يجب أن يكون هنالك سبب متعلق بالمدرسة يبرر وجود الطالب في الحرم المدرسة بعد انتهاء وقتها. تشمل هذه األسباب، على سبيل المثال ال  ●

رة  الدعم األكاديمي، أو االجتماع مع أحد أعضاء هيئة التدريس، أو إذا تم توجيه الطالب بذلك من قبل مكتب العميد. سيُطلب من الطالب مغاد القوى / األنشطة، أو
 الحرم بعد انتهاء المدرسة إذا لم يكن لديهم أحد األسباب المذكورة سابقًا. 

 لحافالت عندما يكون ذلك ممكنًا، سيتم التنازل عن رسوم ركن السيارات للفصل الدراسي األول. لتشجيع الطالب على القيادة وبالتالي تقليل عدد الركاب في ا ●
صباًحا مما يسمح للحافلة بالمسير في رحلة ثانية    7:10سيتم إنشاء خطين للحافالت هما "أ" و "ب" حيث سيصل بعض الطالب إلى الحرم بالقرب من الساعة  ●

ة في الوقت المحدد. سيكون القادمون على الطريق "أ" هم أول من يعود إلى المنزل في فترة ما بعد الظهر ويتبعهم  إليصال طالب الطريق "ب" إلى المدرس
ن لدى شركائنا من  القادمون على الطريق "ب". سبب هذه اإلجراءات هو النقص الكبير في سائقي الحافالت، وسيتم إيقاف هذه الطريقة عندما يعود كامل الموظفو

 افالت. ُمسيري الح

 بروتوكوالت التنظيف 

وبشأن االنتقال عبر األسطح. تشير اإلرشادات   19-تجدر اإلشارة إلى أن مركز مكافحة األمراض والوقاية منها قد قدم إرشادات منقحة بشكل كبير تتعلق بكوفيد ●
أن هذه البروتوكوالت تستحق االستمرار بتنفيذها نظًرا   230المنطقة نتيجة مالمسة السطح ليس سببًا لالنتشار، ومع ذلك، تعتقد  19-إلى أن التعرض لكوفيد

 وألن لدينا المعدات والوسائل للقيام بذلك.  19-لتأثيرها على مكافحة انتشار البكتيريا والفيروسات األخرى غير المرتبطة بكوفيد
مستخدمة في المستشفيات المسجلة لدى وكالة حماية البيئة في جميع المناطق ستستمر بروتوكوالت التنظيف المحسّنة التي تشمل استخدام المطهرات من الجودة ال  ●

 التي يكثر لمسها في المدرسة والفصول الدراسية وفي الحافالت. 
 استخدام بخاخات المطهرات الكهروستاتيكية عندما يكون المبنى غير مأهول.  ●
 سيتم توفير عدد أكبر من محطات معقمات األيدي.  ●
 مة في كل فصل دراسي. ستتوفر مناديل معق ●

 المناهج المشتركة 

 شباب. ستتبع األنشطة وألعاب القوى إرشادات دائرة الصحة بوالية إلينوي ومجلس التعليم بوالية إلينوي ودائرة الصحة بوالية إلينوي لرياضة ال ●
دائرة الصحة بوالية إلينوي ومجلس التعليم بوالية إلينوي ودائرة  ستستمر األندية واألنشطة وتحديداً االجتماعات والمسابقات ضمن الموقع، ولكنها ستتبع إرشادات  ●

 الصحة بوالية إلينوي لرياضة الشباب و / أو المنظمات المحددة التي تقوم بتيسير النشاط. 
  230كة. ستشجع المنطقة في كثير من الحاالت، وجدت النوادي واألنشطة على أساس محدود أن االجتماعات واألنشطة االفتراضية تؤدي إلى زيادة المشار  ●

اعات االفتراضية في الحاالت  األنشطة ضمن الموقع ألننا نعلم أن التنشئة االجتماعية والتعاون وجًها لوجه مهمان للغاية لتنمية طالبنا، ومع ذلك فإننا ندعم االجتم 
 التي قد تكون مناسبة فيها. 

ي لرياضة الشباب و / أو دائرة الصحة بوالية إلينوي للفحص والحضور للجماهير والمتفرجين  إرشادات دائرة الصحة بوالية إلينو 230ستتبع مدارس المنطقة  ●
 مرة واحدة / إذا تم توفير هذا التوجيه. 

 الرحالت الميدانية

 .22-2021إلى نظام الموافقة العادية للرحالت الميدانية للعام الدراسي   230ستعود المنطقة  ●
وجهات رحالتنا الميدانية مغلقة أو محدودة أو ستتبع ببروتوكوالت محددة. سيتم إرسال هذه البروتوكوالت مسبقًا إلى العائالت ويجب  نتوقع أن تظل العديد من  ●

 اتباع جميع البروتوكوالت من قبل الطالب والموظفين المشاركين. 
الرحالت الميدانية االفتراضية، ونتوقع أن تستمر الرحالت الميدانية بعض النجاح في مناطق معينة في   230خالل العام الماضي، حقق طالب وموظفو المنطقة  ●

 االفتراضية إلى حد ما بسبب التوافر وانخفاض التكلفة وزيادة الخبرات المحتملة.

 خدمات الطعام 

 االجتماعي في أماكن تناول الغداء. ستتبع المدارس إرشادات دائرة الصحة بوالية إلينوي فيما يتعلق باالستطاعة، وكمامات الوجه، والتباعد  ●
 ستتم زيادة خيارات القائمة مقارنة بالعام الماضي. سيتم تنفيذ جميع معايير السالمة التي أوصت بها دائرة صحة مقاطعة كوك.  ●
 سيتم تشجيع الدفع غير النقدي بشدة على خطوط الغداء.  ●

 الممرات والفصول الدراسية 

بوالية إلينوي للفصول الدراسية والممرات. يجري وضع خطط مخصصة للمباني فيما يتعلق بمسير حركة المرور في   ستتبع المدارس إرشادات دائرة الصحة  ●
 الممرات والساللم. يتميز كل مبنى من حيث حجم الممرات أو الساللم وأنماط حركة المشي النموذجية واإلشراف. 

، دورات المخبر /  30، الفصول األكاديمية = 32الفصل )فصول الشرف / التحديد المتقدم = ستحافظ الفصول الدراسية على عدد الطالب المسجلين عادةً في  ●
  3أو أقل(. سيتم تصميم الفصول الدراسية بما يراعي التباعد البدني، ولكن في بعض الحاالت لن تكفي لتباعد على مسافة  20، الدورة التخصصية = 26العلوم = 

 أقدام. 
 كما في الماضي، ويمكن أن تشجع المدارس على الحد من استخدام الخزانات لتجنب االزدحام في الممرات. سيتم تخصيص خزانات للطالب   ●
ي السير مع  سيكون هنالك إشراف متزايد في الممرات لردع التجمعات. يجب على الطالب الذين لديهم "وقت إضافي" بين الفصول الدراسية إما االستمرار ف ●

 إلى فصولهم الدراسية قبل الجرس لتقليل حركة المشي بين الفصول الدراسية. زمالئهم من الفصل أو الذهاب 



سيتم إعفاء   للمساعدة في بروتوكوالت تتبع المخالطين، يجب أن يبقي المدرسون على مخطط جلوس للطالب في حالة الحاجة إلى تتبع المخالطين، وللتذكير،  ●
 الطالب الذين أكملوا اللقاحات من الحجر الصحي. 

 وضع الفتات في جميع أنحاء المباني بخصوص غسل اليدين، والتباعد البدني، وكمامات الوجه. سيتم  ●

 التربية الرياضية 

 ستتبع المدارس إرشادات دائرة الصحة بوالية إلينوي فيما يتعلق بفصول التربية البدنية وإعداد البرامج.  ●
تحسين فصول التربية البدنية الخارجية لزيادة وقت بقاء الطالب دون ارتداء الكمامة إلى أقصى حد خالل الفصل الدراسي األول، وربما العام بأكمله، سنعمل على  ●

 واتباع المعلومات العلمية فيما يتعلق بالتعرض المحدود لكوفيد أو غير ذلك من العدوى التي تنتقل عبر الهواء. 
المنتظم، وينطوي ذلك على الحاجة إلى ارتداء زي المدرسة للتربية البدنية وغرف خلع   نحن على ثقة كبيرة بأن الطالب سيشاركون في برنامج التربية البدنية ●

 المالبس. 

 المساحات المادية 

 أُضيفت مؤينات إضافية لتحسين جودة الهواء.  ●
 أضيفت محطات تعبئة مياه إضافية في جميع أنحاء المدارس.  ●
 سيتم توفير محطات تعقيم إضافية.  ●
 التدريس وتناول الطعام في الهواء الطلق. سيتم توسيع استخدام مساحات  ●

 قيود المتفرجين / اجتماعات أولياء األمور االفتراضية

 أو اجتماعات الصحة إلى اجتماعات أولياء األمور االفتراضية.  504ستتحول اجتماعات أولياء األمور فيما يتعلق ببرنامج التعليم المخصص أو  ●
لينوي في الوقت الحالي، ستقرر المدارس إجراء االجتماعات الحية أو االفتراضية أو المختلطة مع مجموعات كبيرة من  مع مراعاة إرشادات دائرة الصحة بوالية إ  ●

 أولياء األمور )على سبيل المثال، اجتماعات أولياء أمور الرياضيين، وليالي أولياء أمور الطالب الجدد، وقاعات المدينة، وغيرها( 
ر إرشادات دائرة الصحة بوالية إلينوي. بالنسبة لعروض الطالب واألحداث الرياضية، سنسمح دائًما بأكبر عدد ممكن من  ستتبع قيود المشاهدين / الجمهو  ●

 المتفرجين وفقًا لما تحدده اإلرشادات. 
والتكريم المدرسي والعروض حتى مع  في أجهزة ومنصات البث المباشر للعديد من األحداث، وسنستمر في بث األحداث الرياضية  230استثمرت المنطقة  ●

 جماهير حية. سيتم إرسال المعلومات حول الوصول إلى هذه الخدمات من خالل إدارة المبنى. 

 التقنيات

 لجميع الطالب للمساعدة في تعلمهم.  Chromebookتم إصدار جهاز  ●
 راض الفصل الدراسي أثناء الطقس الجيد. تجري إضافة وصول السلكي إضافي يغطي المساحات الخارجية والذي يمكن استخدامه ألغ ●
 يمكن استخدام اجتماعات الفيديو لالجتماعات االفتراضية ألولياء األمور والطالب.  ●
 ستكون خيارات البث متاحة لألنشطة المدرسية المختلفة.  ●
 سيتم استخدام النماذج عبر اإلنترنت لتقديم المستندات الرقمية ألولياء األمور / الطالب.  ●

 لتبسيط عملية اإلقامة السنوية.   CLEARخدام خدمة سيتم است ●
 تستخدم كأدوات تعليمية أساسية.  21-2020ستبقى األدوات الرقمية المضافة خالل العام الدراسي  ●
 .230وأنظمة المنطقة   Chromebooksسيتم توفير التوجيه للطالب حول أجهزة  ●
 . 230النقطاعات المطّولة األخرى بناًء على خطة الوالية المعتمدة من جانب المنطقة يمكن استخدام أيام التعليم اإللكتروني حسب حاالت الطقس وا ●


