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: باريش جيفرسون مدارس عائلة إلى  
 
 

 في.  أفضل مكاًنا عالمنا جعل و الحياة في للنجاح طالبنا يستحقه الذي التعليم لتوفير يشبار جيفرسون مدارس في موجودون نحن
 للطالب نقدم نحن.  موظفينا و طالبنا سالمة عن المسؤولية هى أولوياتنا رأس على ، القصوى أولويتنا هو الطالب تعلم أن حين

 الدروس أحد.  رعايةال يقدمون الذين المعلمين مع للتواصل الفرص و السالمة و ائيةالغذ الوجبات و العاطفي و ىاالجتماع الدعم
. مجتمعنا رفاهية و نجاح في حاسًما دوًرا يلعبون - ينلمعلما و – مدارسنا أن هو هذه العامة الصحة أزمة خالل جميًعا تعلمناها التي  

 
مليون من أكثر قدمنا لقد.  المجتمع و المعلمينو  اعائالتن و طالبنا لدعم مًعا عملنا ، مارس 13 في رسناامد مباني أغلقت عندما  

. لوحية شاشة 5200 من أكثرنا قرض و مطبوعة تعلم حزمة 71000 على وزعناوجبة غذائية جاهزة ) اإللتقاط السريع ( .   
. اإلنترنت عبر التعلم لموارد بنًكائنا أنشعلى فصول جوجل التعليمية و  المعلمين من 3000 من أكثر دربنا  

. العاطفي الدعم خط و األكاديمي االتصال مركز طلقناأ  
 

  من أشهر بعد هاتطوير تم قد ةجيفرسون بداية قوي فى خطتنا.  الدراسية للسنة ناجحة و آمنة بداية ضمان على اآلن تركيزنا ينصب
 ومراكز,  لويزيانا في صحةال وزارة,  لويزيانا في التعليم وزارة من اتتوجيه استخدمنا نحن . المدروس والتخطيط التعاون

, و حكومة جيفرسون باريش . منها الوقاية و األمراض على السيطرة  
 من المجتمع أعضاء و المعلمين و عائالتنا من مدخالت استخدمنا. مواردنا عن مسؤولين نكون أن حاولنا.  طالبنا تنوع اعتبرنانحن 
. التعلم و دريسللت متعددة لطرقمستعدين  نحن.  متعددة استطالعات خالل  

 
 إلى للعودة قوي أساس بناء أجل من استخدمناها التي الحاسمة األولويات من العديد, كانت هناك  جيفرسون بداية قوية تطوير خالل

هى : جيفرسون بداية قويةنا فى أولويات.  المدرسة   

 

 

 

 
فى  األفضل النموذج حول خياًرا العائالت منح. 5  

. األطفال تعليم      

الدعم و بالتدريب موظفينا و عائالتنا تزويد. 6  

. الالزمين      

األسر و الطالب مع واضح و قياستبا بشكل التواصل. 7  

. جتمعالم و الموظفين و      

 

 

 

 
 .     الموظفين و لطالبناة آمن تعلم و تدريس بيئة ضمان. 1

في أيام خمسةبتعليم عالى الجودة  الطالب جميع تزويد. 2  

  . األسبوع    

التركيز معة البيئ شخصي , اآلمن للتعلم األولوية إعطاء. 3  

رحلة ما قبل الروضة حتى الصف الخامس .على طالب م      

%100تعليم اإلفتراضى ال إلى لالنتقال استعداد على كن. 4  

. لزم إذا      

 

.    مختلفة تكون سوف 2021 – 2020 الدراسية السنة أن نعلم نحن  . ننجح سوف و تحديات نواجه سوف نحن            

و تفاصيل     خطة تتوفر. جديدة  معلومات على حصولنا مع خطتنا بتعديل سنقوم ، هذه العامة الصحة ألزمة المتغيرة للطبيعة نظًرا   
www.jpschools.org/startstrong على موقع جيفرسون بداية قوية   

 االجتماعي التواصل و وسائل ، المحمول الهاتف وتطبيق ، المدارس و مواقع ، اإللكتروني موقعنا استخدام يف سنقوم باالستمرار
. و المجتمع و موظفينا عائالتنا مع اإلتصال على للبقاء  

 

 يتزعزع ال التزاما يتطلب و هذا. و مجتمعنا  لطالبنا , معلمينا , مستقبل أفضل بخلق ملتزمون نحن ، 2024 خطة في ذكرنا كما

 و التعاونية فى صنع ، المصلحة أصحاب جميع مع جنب إلى جنبا و العمل ، الفعالة القيادة و فرق ، التعلم ممارسات و قوي بتدريس

 في نستمر دعونا. الصعبة  األوقات هذه خالل نعمل و نحن و الصبر و دعمك ثقتك نقدر نحن. لطالبنا  الحقيقي و الحب ، القرار

. طالبنا يستحقهم الذين األبطال سنكون ، مًعا ، إنعكاس نتائج العمل . مبدعين نكونل مًعا العمل  

جيمس جراى. د   Dr. James Gray 

 المشرف العام مدارس جيفرسون باريش

2 Learn more at jpschools.org/startstrong 

 



 جدول المحتويات
 

رف العامخطاب المش  
جيمس جرايمن د.  ...................................................................................................................... 2   

 

 الصحة و السالمة
   4.................................. .................................................... ؟ الموظفين كيف نحافظ على سالمة الطالب و

 

علم دريس و التالت  

   7.....................................................................................................  ؟ كيف يعود الطالب إلى المدرسة

 

 إجراءات المدرسة
حنجا ما هي اإلجراءات األخرى التي ستضمن سالمة و  

   9..................................................................................................................  التعلم ؟ التدريس وبيئة 

 

نقلتوسائل ال  

   10..................................... ........................................................................ ؟ كيف سننقل طالبنا بأمان

 

العذائية وجباتال  

   11..................................................................................................  ؟ ية لطالبناائكيف سنقدم وجبات غذ

 

 المناهج اإلضافية
 ما هي األنشطة التي ستكون متاحة للطالب

   11..............................................................................................................  ؟ رج الفصول الدراسيةخا

 

Learn more at jpschools.org/startstrong 3 

 

http://www.jpschools.org/startstrong


 الصحة و السالمة :

 كيف نحافظ على سالمة الطالب و الموظفين ؟

سالمة طالبنا و موظفينا هي مسؤوليتنا العليا . تتبع والية لويزيانا إرشادات من خبراء الصحة العامة عند اتخاذ القرارات 

ة العامة . إذا المتعلقة بإعادة فتح المدارس ، و التي تشمل المراحل التي يتم البدء فيها بمجرد استيفاء معايير معينة للصح

تحسنت حالة الصحة العامة ، فقد يتم تخفيف القيود تدريجياً ، مما يسمح بمزيد من المرونة و المزيد من الفرص للتدريس و 

التعلم الشخصي . إذا ساءت حالة الصحة العامة ، فقد يتم تشديد القيود تدريجياً ، مما يسمح بمرونة أقل و فرص أقال للتدريس 

شخصي . و التعلم بشكل  

، قد تفتح المدارس  3و  2اإلرشادات من مراحل إعادة فتح لويزيانا . في المرحلتين  تتبع سوف جيفرسون بداية قويةخطة 

بغض النظر عن مرحلة إعادة و للطالب للتدريس و التعلم بشكل شخصي مع تدابير أمان إضافية و قيود معينة مطبقة . 

مستعدة . االفتتاح ، مدارس جيفرسون باريش تكون  

For information regarding Coronavirus Disease 2019/COVID-19, please visit the LDH website and 

CDC website: https://www.ldh.la.gov/coronavirus and 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html, and follow these general guidelines. 
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دارس . , نحن سوف نتبع الحد األدنى فى جميع معايير السالمة و الصحة المطلوبة إلعادة فتح الم sLDOEبناًء على توجيهات  
باإلضافة إلى الحد األدنى من التوجيات ، قد نتخذ احتياطات إضافية لزيادة سالمة طالبنا و موظفينا و مجتمعنا . نحن ننفذ ما يلي من 

:بروتوكوالت السالمة اإلضافية في العام المقبل   

تغطية الوجه 

للجميع تكون 

 مطلوبة

، و يجب على الزوار 12يجب على جميع الموظفين و الطالب في صفوف ما قبل الروضة حتى  •  

ارتداء غطاء الوجه .    

ذلك الحافالت ، و الوصول ، يجب ارتداء أغطية الوجه في جميع مناطق المدرسة ، بما في •  

و الفصول الدراسية ، و الممرات ، و األماكن العامة ، و االستراحات ، و اإلنصراف ، و أي    
تنقالت حوالت أخرى داخل مبنى المدرسة .    

بالنسبة لألفراد الذين لديهم مخاوف صحية أو غيرها تجعل ارتداء غطاء الوجه أمًرا صعًبا ، سيتم •  

االستثناءات على أساس فردي . النظر في     

تنظيف اليدين 

 بشكل متكرر

بعد سيقوم الطالب بغسل أو تعقيم اليدين عند الوصول إلى المدرسة ، على األقل كل ساعتين ، قبل و •  

. قبل الخروج من المدرسة بعد استخدام معدات اللعب في الهواء الطلق ، و قبل و الطعام ، و تناول     

. ي بعض الحاالتيمكن استخدام معقم اليدين بدالً من غسل اليدين ف •  

التجمعات أقصى عدد فى : sLDOEموعة ، باستخدام إرشادات ستقتصر مساحات المدرسة على الحد األقصى ألحجام المج •    

إذا اجتمعت مجموعة في الداخل , هذا يحدث فى غرفة مغلقة بجدار أو قسم . هذا يتضمن غرف •  

ة , مثل صالة رياضية أو قاعة ، و التي قد تشمل أكثر من مجموعة واحدة إذا كانت كلكبير     
.مجموعة منفصلة بواسطة حائط أو فاصل      

.إذا اجتمعت المجموعات في الهواء ، فال يلزم حاجز مادي ، و لكن ستظل كل مجموعة منفصلة  •  
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1المرحلة   

البالغين ذلك فى بما,  50 البالغين ذلك فى بما,  25  البالغين ذلك فى بما,  10   

المزيد من التنظيف و 

 التطهير
. التطهير ستعمل المدارس على زيادة التنظيف و •  

التنظيف المتاحة تجارًيا ، بمااليل حمسيتم تنظيف األسطح عالية اللمس عدة مرات في اليوم باستخدام  •  

.  المطهراتو  في ذلك المعتمدة من وكالة حماية البيئة    

. علمين بإمكانية كافية للوصول إلى اإلمدادات الصحيةالم سيتم تزويد المدارس و •  

. يتم تشجيع الطالب على تقليل مشاركة المواد •  

. المعدات الرياضية يومًيا أو حسب الضرورة ، حسب تواتر االستخدام سيتم تنظيف معدات المالعب و •  

. إليها ن المدرسة والشخصية المأخوذة م شياءالموظفين على الحد من األ يتم تشجيع الطالب و •  

الحفاظ على التباعد 

 االجتماعي و التجمع

 الثابت

 

  ستحافظ المدارس على المجموعات الثابتة و المسافة المادية إلى أقصى حد ممكن . •  

إجراء فحوصات 

درجة الحرارة 

 اليومية للجميع

 
 

  يجب على جميع الموظفين و الطالب و الزوار إجراء فحص يومي مبدئي لدرجات الحرارة عند الوصول . •   
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. المجموعات األخرى ن والمتطوعي سيتم تقييد حرم المدارس للزوار غير الضروريين و • تقليل الزوار  

إلجراء الزيارات وفًقا لقانون أو سياسة مدرسىسُيسمح للزوار األساسيين بالوصول إلى الحرم ال •  

:  ، على سبيل المثال ال الحصر ، األفراد الذين يشملون األساسيون. الزوار  لويزيانا     

  

  إجراء مالحظات الصف 

  راقبة مرشحي المعلمين كجزء من نظام تقييم جودة إعداد المعلمم

الخدمات األساسية بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، خدمات  توفير الدعم و
 التدخل المبكر أو خدمات التعليم الخاص أو استشارات الصحة النفسية

COVID-19   إكمال استبيان تقييم المخاطر يجب على جميع الزوار ارتداء غطاء للوجه ، و •

. تعقيم أيديهم عند الوصول و   

 . COVID-19 عن  في مواقع واضحة للغاية و الفتاتستعرض المدارس عالمات  •  

. ستضمن المدارس أن أنظمة التهوية تعمل بشكل صحيح •  

اتسمح للطالب بإحضار زجاج. سيُ  ميزات المياه آمنة لالستخدام ستضمن المدارس أن جميع أنظمة و •  

بهم إلى المدرسة . المياه الخاصة    

. السالمة طوال العام الدراسي سيطلب من جميع الموظفين المشاركة في التدريب على الصحة و •  

ضمان إجراءات 

 السالمة األخرى
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 أجل من خطة

الموثقة حاالتال  

COVID-19  
 

ى   الموظفين علبالنظر إلى مستويات اإلصابة في مجتمعاتنا ، نتوقع أن يحصل بعض الطالب و     •  

.   طوال العام الدراسي  COVID-19      

ف المباشر عليهم إذا كانت نتيجة الموظفين إخطار المدرسة أو المشر األسر و يجب على الطالب و • 

. ختبارمن اال COVID-19 إيجابية      

COVID-19    ب على الطالب أو الموظفين الذين لديهميج •

. طبيبهموا مصابين من يقرروا أنه لم يعد البقاء معزولين حتى يتعافوا و البقاء في المنزل و     

مصاب كانوا على اتصال وثيق مع شخص أولياء أمور الطالب الذين سوف نتواصل مع الموظفين و   • 

   COVID-19    

.  تضمن المدارس استمرارية التعليم للطالب المعزولين •   

حاالتال عددقد يكون اإلغالق المتداول للفصول الفردية و / أو إغالق المدرسة ضرورًيا بناًء على  •   

COVID-19 من  اإليجابية    

 أعراض مالحظة

COVID-19 

 

. الموظفين المرضى البقاء في المنزل ى الطالب ويجب عل •  

زائر لفحص يومي أولي لدرجة الحرارة موظف و عند الوصول إلى المدرسة ، سيخضع كل طالب و • .  

. ستنشئ المدارس منطقة تستخدم لعزل أي شخص تظهر عليه عالمات المرض •   

درجة فهرنهايت أو أعلى أو 100.4يمكن أن يتواجد الطالب في منطقة عزل إذا كانت لديهم حمى  •   

. تظهر عليهم عالمات أخرى للمرض     

. ن مسؤولية انتقاء طفلهما من المدرسة إذا ثبتت إصابته بأي عالمات مرضيةييتحمل الوالد •   

. سيتم مراقبة الطالب في منطقة العزل •   

إستخدامها .تطهير منطقة العزل بعد  سيتم تنظيف و •   

 



علم :دريس و التالت  

ف يعود الطالب إلى المدرسة ؟ كي  
نا في االعتبار ثالثة نماذج تعليمية مدرسية محتملة : تعليم الطالب هو أولويتنا القصوى . عند التخطيط للعام المقبل ، أخذ   

تقليدي ) يتعلم الطالب شخصًيا في الحرم المدرسى كل يوم ( .1  

في المنزل (  عبر اإلنترنيت مختلط ) مزيج من التعلم الشخصي في الحرم المدرسى و التعلم االفتراضي .2  

في المنزل كل يوم ( عبر اإلنترنيت إفتراضي ) يتعلم الطالب إفتراضيا .3  

االفتراضي ، باتباع اإلرشادات من مراحل إعادة فتح  التعلم الشخصي و ودريس في العام المقبل ، ستقدم مدارسنا مزيًجا من الت

نحن نعطي األولوية للتعلم  . 2021-2020 للعام الدراسى اريشمجلس مدرسة جيفرسون ب المعتمد من التقويم المدرسي لويزيانا و

نعلم أن نحن . ومع ذلك ،  الصف الخامسحتى خاصة بالنسبة لمرحلة ما قبل الروضة  اآلمن الشخصي عندما نتمكن من ذلك ، و

اختيار ألطفالهم لتلقي  على . ستحصل جميع العائالت بعض العائالت قد ال تشعر بالراحة عند إرسال أطفالها إلى المدرسة شخصًيا

تعليم جيفرسون اإلفتراضى . التعلم االفتراضي في المنزل باستخدام التدريس و  

12ما قبل الروضة حتى  5الروضة حتى  ما قبل الروضة   

 

12حتى  6الصفوف  12ما قبل الروضة حتى    

، إما على أساس كل ٪100حالة الصحة العامة ، قد تتحول المدارس إلى نموذج تعليمي افتراضي للمدرسة بنسبة استناًدا إلى  •  

  . مدرسة على حدة أو على مستوى المقاطعة   

. 2فى مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الخامس أثناء المرحلة  نموذج التعليم الخليط ال يكون متاح •  

, خيار التعليم اإلفتراضى فى المنزل الذى سوف يدعم طالب تعليم جيفرسون اإلفتراضى لدى العائالت خيار التسجيل في •  

. التسجيل يكون من خالل كل تسعة أسابيع .   2021 – 2020خالل العام الدراسى  12حتى  6الصفوف     

ى .التعلم بشكل شخصي أو افتراض عن التدريس وجميع الموظفين خمسة أيام في األسبوع ، بغض النظر وف يعمل س •  
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تقليدىال  

 

 

 

 

 

أو اإلفتراضى تقليدىال  

 

 

 

 

 

أو اإلفتراضىخليط ال  

 
 

 

 

 

 

 

,  الخليط ,  تقليدىال

تراضىاإلفو   

 
 

 فىيتعلم جميع الطالب فعليا 
 الحرم المدرسى خمسة ايام

في االسبوع   

 

 

 
 فىطالب فعليا يتعلم جميع ال

 الحرم المدرسى خمسة ايام

في االسبوع   

 أو

 يتعلم جميع الطالب إفتراضى

فى المنزل خمسة ايام    

  في االسبوع

(Virtual Jefferson) 

( تعليم جيفرسون اإلفتراضى)    
 

 
في الحرم يتعلم الطالب فعليا 

 المدرسى يومين
اإلسبوع في   

فى  A / B جدول بإستخدام)  
ربعاء أو فىاإلثنين و األ  

الثالث و الخميس (    
في المنزل و تعليم إفتراضيا 

 ثالثة أيام في األسبوع

 أو

 يتعلم جميع الطالب إفتراضىا

فى المنزل خمسة ايام   

في االسبوع    

(Virtual Jefferson) 

( تعليم جيفرسون اإلفتراضى)    

 

 
يتعلم أكبر عدد من  الطالب 

الحرم  فعليا فى يوميا
  المدرسى 

 أو

 يتعلم جميع الطالب إفتراضى

فى المنزل خمسة ايام   

االسبوع في    

(Virtual Jefferson) 

( تعليم جيفرسون اإلفتراضى)    
 

 

          
  

      
 

      
 

                   
   

  

1المرحلة   

 

2المرحلة   

 

3المرحلة   
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تواصلال   . االفتتاح إعادة مرحلة أو للمدرسة التعليمي النموذج عن النظر بغض ، يومًيا بالطالب باالتصال نيالمعلم يقومس • 

. اليومي التعلم في الطالب المعلمون يشارك فسوف ، المدرسة في الطالب كان إذا •  

اإللكتروني البريد و اليومي االفتراضي التعلم في الطالب نيالمعلم يشارك فسوف ، المنزل في الطالب كان إذا •  

. ذلك إلى ما و الهاتفية المكالمات و     

. األسبوع في األقل على واحدة مرة الطالب عمل حول تعليقات نميالمعل سيقدم •  

 

الطالب ذوى  

 اإلستثنائات
. تقييًدا األقل البيئة في الصلة ذات الخدمات و الخاص التعليم تلقي في االستثناءات ىذو الطالب سيستمر •  

الطالب و الدراسي الفصل دخول إلى يحتاجون قد ةإضافي اتخدم مقدمي أي االعتبار في المدارس ستأخذ •  

       ،(  النطق عالج ، APE ، الموارد ، المثال سبيل على ) الدراسي الفصل خارج خدمات يتلقون الذين   
. بديلة تعليمية طرق خالل من الخدمات يتلقون الذين الطالب أو/  و     

االحتياجات باراالعت بعين تأخذ و الرعاية مقدم أو الوالدين مع بالتشاور الطالب تحديدات تحديد سيتم •  

. للطالب الفريدة الطبية و العائلية و العاطفية و االجتماعية و األكاديمية    
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 دعم الصحة العقلية
 

مطلوب عاطفي أو/  و اجتماعي دعم أي هناك كان إذا ما لتحديد الطالب جميع بفحص المدارس ستقوم •  

.للطالب     

من خالل يعمل الذي ، العاطفي الدعم خط إلى الوصول بإمكانية الموظفين و العائالت تزويد في سنستمر •  

.فى الصحة النفسية  المهنيين الخبرة ذوي من نفسية    
 

 التيكنولوجيا
 

. التكنولوجية احتياجاتها لتلبية ئالتالعا المنطقة ستدعم •  

. 12 الصف حتى الروضة لصفوف 1: 1 المتاحة األجهزة سعة لتحقيق كمبيوتر أجهزة المنطقة طلبت •  

اإلنترنت إلى بسهولة الوصول من المؤهلة العائالت تتمكن حتى لالتصاالت كوكس شركة مع شراكة عقدنا •  

. jpschools.org/internetoffer على المعلومات من مزيد يتوفر.  التكلفة منخفض المنزلي     

 

تعليم جيفرسون 
 اإلفتراضى
 

 في االفتراضي التعلم خيار ، االفتراضى جيفرسونتعليم نظام  في أطفالهم تسجيل خيار العائالت لدى •

. 2021-2020 الدراسي العام طوال,  12وف الروضة حتى الصف طالب سيدعم الذي المنزل  

. أسابيع تسعة فترة كل خالل من التسجيل سيتم •  

. 2021-2020 المعتمده مدرسته في طالًبا مشارك طالب أي سيظل •  

. اإلضافية الخطوات و الخدمات و الدعم و يفالتوظ سنحدد ، تسجل التي العائالت عدد على بناءً  •  

. الخدمات تلك تلقي في إضافية خدمات و اتزممي على يحصلون الذين الطالب سيستمر •  

. المدرسة تقدمها منهجية ال أنشطة أي في للمشاركة مؤهلين الطالب سيكون •  

 

 



 إجراءات المدرسة
بيئة ما هي اإلجراءات األخرى التي ستضمن سالمة و نجاح    
التدريس و التعلم ؟    

أةمنشالم انظ  
. ممكن حد أقصى إلى مادية مسافة و ثابتة مجموعات على المدارس ستحافظ •  

إلى المادية المسافة لزيادة الدراسية الفصول في المستخدم غير األثاث و المكاتب إزالة للمدارس يمكن •  

. تنظيفها يجب التي األشياء تقليل و حد أقصى     

. للتحوالت إضافًيا وقًتا المدارس توفر قد •  

تجمع تقليل و منفصلين الطالب إلبقاء تدفق كممرات(  الممرات أي ) الرواق مناطق تحديد للمدارس يمكن •  

. الطالب     

/ الفردية الغرف أرقام و ، القاعة ، المثال سبيل على ) المتداخلة الفصل لتغييرات المدارس تخطط دق •  

. واحد وقت في الممرات في الطالب عدد وجود لتقليل(  االنضباط مكتب/  الصف و ، الزوجية     

أو األلعاب من هاغير و الكتب و األلعاب و اإللكترونية األجهزة مشاركة عن الطالب تشجيع عدم سيتم •  

. التعليمية الوسائل     

سعة تكون سوف و ، محددة دراسية فصول قبل من إليها للوصول مياه دورات تخصيص للمدارس يمكن •  

. محدودةدورات المياه      
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برامج الرعاية 

 قبل و بعد
 

. طالب و موظف لكل وليةاأل الحرارة درجة فحص سيتم ، الرعاية قبل ما برنامج إلى الوصول عند •  

فى ممكن حد أقصى إلى المادية المسافة بروتوكوالت و المجموعة جمحل األقصى بالحد المدارس تلتزم •  

الرعاية . بعد و قبلبرامج      

 

الوصول و 

 اإلنصراف
 

. الخروج/  للدخول محددة(  نقاط ) نقطة استخدام الطالب و الموظفين على يجب •  

.مدرسى ال الحرم/  المباني من الخروج/  للدخول إضافية نقاًطا المدارس توفر قد •  

بروتوكوالت تبدأ أو ، المواقع أو/  و نزالاإل أو/  و الوصول أوقات إختالف في المدارسرتب ت قد •  

. الرعاية مقدمي أو الوالدين قتراب مناإل من للحد أخرى     

للمجموعة حجم أقصى على فاظالح خالل من الخروج/  الدخول نقاط عند االزدحام من المدارس ستحد •  

. ممكن حد أقصى إلى البعيدة للمسافة توصيات و    
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: التنقل وسائل   
كيف سننقل طالبنا بأمان ؟    

للوصول من . ومع ذلك ، فإننا نعلم أن العديد من طالبنا سيحتاجون إلى النقل بالحافالت  نشجع أسرنا على نقل أطفالهم إذا أمكن

. . سوف نقدم تدابير أمان إضافية لضمان النقل اآلمن لطالبنا إليها المدرسة و  

جب أال تتجاوز الحافالت المدرسية متطلبات السعة القصوى التالية :ي •  

3لمرحلة ا 2المرحلة   1المرحلة    

الحافلة المدرسية متباعدة إلى  فى مسافاتالكون تيجب أن 

 أقصى حد ممكن على النحو التالي

  . COVID-19    أعراض محطة الحافالت دون حمى و عن التأكد من أن أطفالهم يذهبون إلى ينمسؤولوالدين ال •

. ارتداء أغطية الوجه في جميع األوقات عندما تكون على متن الحافلة سيقوم الطالب بتعقيم اليدين في وقت الركوب و •  

. . سيتمكن األطفال من نفس األسرة من الجلوس مًعا سيحافظ الطالب على التباعد االجتماعي في حافلة المدرسة •  

. توقفات أقل لكل مسار حافلة عة محدودة في الحافلة ، مما قد يتطلب رحالت متعددة وستكون الس •  

.  إذا سمحت األحوال الجوية ، سيتم تخفيض النوافذ لزيادة التهوية في الحافلة •  

. الحافالت أغطية الوجه عند نقل الطالب موظفوا سيرتدي •  

. تعقيم الحافالت سيتم تنظيف و •  
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. يجب على الركاب ركوب واحد لكل مقعد •  

. يجب أن يبقى كل مقعد آخر فارًغا •  

نفس المقعد قد يجلس أفراد األسرة نفسها في •  

. أو المقاعد المجاورة     

 

 
 

يجب تفريق الركاب في جميع أنحاء الحافلة إلى أقصى حد ممكن . •  

 
 ذلك فى بما% ,  75

, البالغين  

 بناء الحافلة سعة من 

المصنع تصميم على  
 

 
 ذلك فى بما% ,  50

, البالغين  

 بناء الحافلة سعة من 

المصنع تصميم على  
 

 
 ذلك فى بما% ,  25

, البالغين  

 بناء الحافلة سعة من 

المصنع تصميم على  
 

ةأقصى سعة للحافل  

 



 الوجبات العذائية
  كيف سنقدم وجبات غذائية لطالبنا ؟

م سيت . جبات مغذية لطالبناسنستمر في تقديم وبغض النظر عن المرحلة التي نحن فيها أو أي نموذج تعليمي مدرسي نستخدمه ، 
 . الصرف الصحي اإلضافية المعمول بها تقديم الطعام مع إجراءات السالمة و

 

 اإلفطار و الغذاء اإلفطار و الغذاء - التقليدى

 

و الذهابالوحبات إستالم  اإلفتراضى و الذهابالوحبات إستالم    
 

و الذهابالوحبات إستالم   
 

 المناهج اإلضافية

خارج الفصول الدراسية ؟  ما هي األنشطة التي ستكون متاحة للطالب  

• 

• 

• 

الرياضة و 

 التربية البدنية
. إلرشادات جمعية لويزيانا الثانوية الرياضية أللعاب القوىالرياضية وفًقا سيتم اتخاذ القرارات  •  

. السالمة إرشادات الصحة و يلتزم معلمو التربية البدنية بجميع احتياطات و •  

.المعدات الرياضية يومًيا أو حسب الضرورة  سيتم تنظيف معدات المالعب و •  
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 الفرقة و الموسيقى
 

. ، مع تفعيل توصيات المسافة البدنية 3الموسيقى في المرحلة  موسيقى الصوتية وال فرق قد تستأنف •  

التجمعات و الرحالت 

 الميدانية
 

مع وجود مسافة مادية مناسبة في المكان .تقتصر التجميعات على الحد األقصى ألحجام المجموعة  •  

. ستوقف المدارس الرحالت الميدانية في هذا الوقت •  

يأكل الطالب . س ، سوف يلتقط الطالب الوجبات في كافتيريا المدرسة أو الموقع المحددمدرسى سبة للوجبات الشخصية في الحرم البالن
 . س بذلكفي الفصول الدراسية أو في الخارج عندما يسمح الطق

 

 
 الخليط

 

 
- 

 

الغذاء و اإلفطار  

الذهاب و الوحبات إستالم /  

 

الغذاء و اإلفطار  

الذهاب و الوحبات إستالم /  

 

نموذج           

 المدرسة التعليمى

  1المرحلة 
 

  2المرحلة 
 

  3المرحلة 
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