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 الشخصیة التعلیمات إلى اآلمنة العودة
  الخدمات خطة واستمراریة 

  إرشادات إضافة

2022-2023 

 على یتعین مرة، كل وفي. 2023 سبتمبر 30 حتى أشھر ستة كل الخدمات خطة واستمراریة الشخصیة التعلیمات إلى اآلمنة العودة تحدیث لیاس من مطلوب
 والغرض . االعتبار في المدخالت ھذه تأخذ أن علیھا ویتعین علیھا، تنقیحات وأي الخطة بشأن عامة مدخالت على الحصول إلى تسعى أن المحلیة التعلیم وكاالت

 . علم على المصلحة أصحاب إبقاء ھو الخطة من

 االقتصادیین المستشارین مجلس مستندات مكتبة في اإللكترونیة الخطة إلى وتحمیلھا اإلضافة إكمال االقتصادیین ینالمستشار مجلس من ھیئة كل على یجب
 على تكون أن البد المراجعات كل فإن الخطة، وضع كمثل ومثلھا).  15.] سبت[ و 15 فبرایر( الویب على االقتصادیین المستشارین مجلس موقع إلى وإضافتھا

 على علنا المتاح االقتصادیین المستشارین مجلس موقع على نشرھا قبل الحاكمة الھیئة قبل من والموافقة للمراجعة تخضع وأن المجتمع مدخالت لخال من اطالع
 . اإلنترنت شبكة

 : اإلضافة إكمال عند یلي ما مراعاة یرجى

تطالعات أو التأكد من استخدام مجلس المستشارین االقتصادیین لنماذج متعددة من االنتماء المعنوي المقدمة إلى المساھمین.  قد تتضمن األمثلة االس •
 اجتماعات اللجان الشخصیة أو االفتراضیة أو اجتماعات المجالس البلدیة أو فرص المشاركة الشاملة األخرى.  

وعند إجراء أي مراجعات أو تحدیثات  جمیع المجموعات المعنیة التي تمت مالحظتھا في مشاورات مفیدة أثناء صیاغة الخطة ینبغي على لیاس إشراك •
 ھامة للخطة. 

بالمئة من  15یجب أن یمثل عدد أصحاب المصلحة المشاركین تكوین الطالب.  على سبیل المثال، إذا كان الطالب ذوو االحتیاجات الخاصة یشكلون  •
 بالمئة من المشاركین ھذه المجموعة الفرعیة.   20-10ب، فیجب أن یمثل الطال

 ضمان حدوث مشاركة أصحاب المصلحة قبل وضع/تنقیح الخطة.   •
-یجب على مجلس المستشارین االقتصادیین إشراك قسم الصحة في تطویر الخطة ومراجعتھا.  یختلف ھذا عن تزوید قسم الصحة بأرقام مرض كوفید •

19 . 
 فیما یتعلق بسیاسات واستراتیجیات المقاطعات.   3ن تعالج الخطط بشكل صریح كل نقطة من النقاط الواردة في السؤال یجب أ •
 تتطلب الخطط موافقة مجلس اإلدارة المحلي والنشر العام.   •
، والبحث 2023سبتمبر  30األقل حتى كل ستة أشھر على  العودة اآلمنة إلى التعلیمات الشخصیة واستمراریة خطة الخدمات یجب على لیاس تحدیث •

 قیحات.  عن مدخالت عامة في الخطة وأي مراجعات، ومراعاة ھذه المدخالت.  ویجب أن تتضمن جمیع التنقیحات تفسیرا وأساسا منطقیا لسبب إجراء التن
میركیة ویجب أن تتضمن جمیع التنقیحات تفسیرا وأساسا منطقیا، مع إجراء مشاورات عامة ذات معنى وفي شكل مفھوم.  یتطلب قانون خطة اإلنقاذ األ •

)ARP عملیا تقدیم ) من لیاس أن یقوم بنشر خطط الصحة والسالمة على اإلنترنت بلغة یستطیع اآلباء/مقدمي الرعایة فھمھا، أو، إذا لم یكن من الممكن
ناء على ترجمات مكتوبة إلى فرد یتمتع ببراعة إنجلیزیة محدودة، یجب ترجمتھا شفویا.  كما یجب أن تقدم الخطة في شكل بدیل یمكن الوصول إلیھ، ب

 الطلب، من قبل أحد الوالدین الذي یكون فردا یعاني من إعاقة على النحو المحدد في قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة. 
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 الشخصیة التعلیمات إلى اآلمنة لعودةا
  الخدمات خطة إضافة واستمراریة 

 لعام األمریكیة اإلنقاذ خطة قانون بموجب) Esser 3.0( 3.0 لعام والثانویة االبتدائیة للمدارس الطارئة اإلغاثة صندوق إصدار 2021 مارس 11 في تم
 ومعالجة للمدارس اآلمن شغیلالت ودعم فتح إعادة في یساعد) Leas( المحلیة التعلیمیة والھیئات الوالیات إلى المقدم التمویل إن.  2-117 العام القانون ،2021

 .  البالد طالب على كورونا فیروس وباء تأثیر

 الخطط جمیع وضعت وقد.  للجمھور وأتاحتھا" الخدمات واستمراریة الشخصیة التعلیمات إلى اآلمنة العودة" خطة Leas شركة طورت ،2021 عام خریف في
 على للحصول یسعى أن ویجب ،2023 سبتمبر 30 حتى أشھر ستة كل الخطة تحدیث لیاس من یطلب.  المصلحة أصحاب مجموعات مع الھادف العام بالتشاور
 أي مع تواءمھم وضمان خططھم وتحدیث مراجعة لیاس على یتعین كما.  االعتبار في المدخالت ھذه تأخذ أن ویجب مراجعات وأي الخطة بشأن عامة مدخالت
 من اطالع على تكون أن البد المراجعات كل فإن الخطة، وضع كمثل ومثلھا.  K-12 الـ للمدارس راضاألم على السیطرة مراكز توصیات في مھمة تغییرات

 شبكة على علنا المتاح االقتصادیین المستشارین مجلس موقع على نشرھا قبل الحاكمة الھیئة قبل من والموافقة للمراجعة تخضع وأن المجتمع مدخالت خالل
 . اإلنترنت

 . المتطلبات ومعالجة المصلحة أصحاب تحدیث إلى الیةالت المعلومات تھدف

    ھاردیمن مقاطعة: لیا اسم

 سبتمبر 8: التاریخ
2022 _____________________________________________________________________________________________________ 

 . المنقحة الخطة وضع في المصلحة أصحاب مع مفیدة مشاورات في المشاركة األوروبیة االقتصادیة المنطقة واصلت كیف صف .1

شاركت ھیئة المستشارین االقتصادیین في مشاورات مفیدة مع أصحاب المصلحة (اآلباء، والطالب، ومالكي األعمال المحلیین، والمنظمات 
مین، أعضاء مجلس اإلدارة، موظفي مكتب المنطقة) من خالل مطالبتھم بإكمال الدراسات االستقصائیة المتعلقة المجتمعیة، والمدیرین، المعل

. وكان المسح متاحا للمدخالت العامة من خالل موقع المقاطعة على شبكة اإلنترنت ومنصات وسائل اإلعالم Esser 3.0بمجاالت التركیز في 
تباطات االستطالع إلى اآلباء، مع منحھا للشركات المحلیة ومنظمات المجتمع المحلي، كما تم توفیرھا وار QRاالجتماعیة.  تم إرسال رموز 

" خالل ARPللطالب والموظفین لتقدیم مدخالت في الخطة.   كما شاركت الدائرة مع أصحاب المصلحة في التخطیط الستخدام أموال "تحلیل 
لحة واالجتماعات الرئیسیة.  وخالل ھذه االجتماعات، أتاحت الدائرة ألصحاب المصلحة اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات أصحاب المص

 فرصا إلجراء عصف ذھني ومناقشة مخاوفھم بشأن االحتیاجات في جمیع أنحاء المنطقة.  
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 . المنقحة الخطة وضع في الصحة قسم بإشراك) LEA( األوروبیة االقتصادیة المنطقة في الصحة ھیئة قامت كیف صف .2

 وباستخدام.   الخطة على أدخلت التي التنقیحات جمیع لمناقشة بعد عن اجتماعات في الصحة إلدارة اإلقلیمي والمشرف الصحیة الخدمات مشرف اشترك
 على الصحیة الخدمات على والمشرف اإلقلیمي الصحة قسم یحافظ.   علیھا واالتفاق الخطة تنقیح تم األمراض، على السیطرة لمركز یةالحال التوجیھیة المبادئ

 . والمجتمع المدارس داخل 19-كوفید بمرض لإلصابة المتزایدة المستویات بشأن بینھما فیما التواصل

 

 .  التالیة والسالمة الصحة استراتیجیات من بكل المتعلقة السیاسات ھذه من ألي ووصف المعتمدة السیاسات بتحدیث الھیئة قامت مدى أي إلى قدم .3

  والسالمة الصحة بسیاسات یتعلق فیما المعوقین لألطفال مالئمة أماكن توفیر 
 وسوف ،19-كوفید بمرض لإلصابة عرضة أكثر یجعلھ أن شأنھ من ما وھو واستیعابھ، إعاقة من یعاني طالب أي دعم في ھاردیفان مقاطعة مدارس تستمر
 والذین مزمنة صحیة حاالت من یعانون الذین لألطفال المنزل من التعلیم یتوفر المثال، سبیل على.   تفاعلیة عملیة خالل من الوالدین لدیھم الذین الطالب یتناول
 .  ضروري المسكن من التعلیم أن الطبیة الرعایة مقدم یرى حیث أخرى حاالت أو مذیعة مناعیة أجھزة لدیھم

 
 ) البودنغ/الجماعات استخدام المثال، سبیل على( الجسدي التباعد

 . مدارس إقلیم] دمنھر[ ضمن ممارسة یتطلب ال أن غیر ، طبیعیة تنأى یتشجع ،] غیدلینس] [كدك[ بعد

  التنفس وآداب الیدوي الغسل
 طریقة أفضل ھو ثانیة 20 لمدة والماء بالصابون الیدین غسل.   التنفسي السلوك وآداب الیدین غسل على جیدا مثاال یكونوا أن والموظفون المعلمون یعلم

 الطعام تناول وبعد قبل الیدین سیللغ المفاتیح أوقات تشمل.   مقبوال بدیال الیدوي التعقیم أجھزة تكون والماء، الصابون یتوفر ال عندما.   الجراثیم من للتخلص
 . أنفھم وفجر وعطس سعال بعد فورا أیدیھم وغسل قناع ارتداء عدم عند بنسیج والعطس السعال تغطیة والموظفین الطالب من یطلب.   الحمام واستراحات

 
  التھویة تحسین ذلك في بما الصحیة المرافق وصیانة تنظیف
 الیومیة الفحص عملیات.) إلخ المغسلة، ومقابض الخفیفة، والمفاتیح األبواب، مقابض( اللمس عالیة لألسطح األقل على الیومي التنظیف االحتجاز خدمات تشمل

 یستخدم الذي التطھیر ورذاذ ات،والقفاز التطھیر، ومسحات یدوي، بمعقم المعلمین تزوید یتم.) إلخ واألنسجة، الورقیة والمناشف الصابون مثل الغرف إلمدادات
 10( الفالتر تغییر یتم.   الحدود أقصى إلى النقي الھواء تھویة لزیادة نقي ھواء بمداخل تبرید وحدة كل تزوید تم.   الدراسیة الفصول نظافة على للحفاظ أیضا

 .  صحیح بشكل تعمل عادم راوحم عن بحثا االستراحة وغرف المطابخ جمیع فحص یتم.   أدنى كحد السنة في مرتین) مرفرف
 

  الصحي والحجر العزل مع االتصال جھة تتبع
 قسم أو الطبیة الرعایة مقدم من التعرض إرشادات كل یأتي أن یجب.   تعقب اتصال ینجز] لونجر نو[ مدرسة إقلیم] ھردمن[ ، قسم الصحة من] غیدلینس[ یتبع

 یوما 5 للمرض، صامتا حامال كان إذا أو األعراض بدایة من یوما 5 لمدة یعزل أن 19-كوفید بمرض اإلصابة یختبر الذي الفرد من سیطلب.   المحلي الصحة
 من یقلل دواء استخدام دون( الحمى من خالیة وكانت أعراضھ تحسنت إذا یعود أن للفرد یمكن األعراض، بدایة من یوما 5 بعد.  اإلیجابي االختبار نتیجة من

 . العدوى تشاران لتقلیل األقل على یوما 10 لمدة قناع األفراد یرتدي بأن ینصح.   األقل على ساعة 24 لمدة) الحمى
  والفحص التشخیص اختبارات

 ممرضات سیاختبر مدرسة دربت.  الفرد على رسوم بدون 19-كوفید لمرض والطالب الموظفین اختبار على بالقدرة Hardeman مقاطعة مدارس تتمتع
 الطالب اختبار سیتم.   شخص أي اختبار قبل موقعة ةموافق على الحصول سیتم.    مدرسة في بینما أعراض یطور أو أعراض یتلقى إما الذي وطالبات مالكة

 من موقعة موافقة على K-8 الفئة في یدرسون الذین الطالب یحصل أن یجب.   األصل من الملف على موقعة موافقة لدیھم كانت إذا فقط 12-9 الصفوف في
 .  االختبار وقت حاضرا الوالد یكون أن ویجب الوالدین قبل

 
  مؤھال ذلك كان إذا والطالب، الموظفین من وغیرھم للمربین لتطعیماتا لتوفیر جھود بذل
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 الصحة إدارة بسھولة اللقاحات وتتوفر.  مدرستھ ممرضة مع التعیین في والتعاون المشورة یلتمس أن تلقیح على الحصول في المساعدة یطلب فرد ألي ویجوز
 الخدمات موظفي بین قویة عالقة وھناك.   المحلیة والصیدلیات المحلیین الصحیة الخدمات يمقدم من والعدید المحلیة، المجتمعات صحة ومركز المحلیة،
 . الصحیة الخدمات إلى السریع الوصول تسھل التي المحلیة الصحة وإدارة الصحیة

 
  لألقنعة وصحیح عام ارتداء

 متاحة األقنعة. ھكذا یتم أن قرارھم في ساندت كنت وجھ قناع یرتدي أن یختار الذي فردة أي مھما ، وجھ أقنعة من اإلستعمال مدارس یتطلب ال إقلیم] ھردمن[
 ببساطة ملفوفة أو طاطیةم أشرطة أو ربطات بواسطة الرأس في تثبت وأن والفم األنف الوجھ أقنعة تغطي أن یجب.  الحاجة حسب والموظفین الطالب لجمیع
 في صعوبة من یعاني طالب أي قبل من الوجھ قناع ارتداء یجب ال.   الوجھ جانب على مریح بشكل مالئمة الوجھ أغطیة تكون أن یجب.   السفلي الوجھ حول

 .  مساعدة بدون القناع إزالة على قادر غیر أو قادر غیر أو واع غیر أو التنفس
 

 
 االحتیاجات تلبي التي الخدمات الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما الخدمات الستمراریة االقتصادیین المستشارین مجلس ضمان یةلكیف حالیا وصفا قدم .4

 ماتوخد الطالب صحة تتضمن قد والتي االحتیاجات، من ذلك وغیر والعقلیة والعاطفیة االجتماعیة والموظفین والطالب الطالب واحتیاجات للطالب األكادیمیة
 . الغذاء

 حتى 8:00 الساعة من الجمعة إلى االثنین من الشخصي التعلم یحدث. وموظفات طالباتنا من ورفاه الصحة ویدعم یبقي أن مدارس یستمر إقلیم] ھردمن[
 i-Ready for K-8 في الفردیة التعلم ومسارات التعلیمیة الحزم خالل من عزلة في وضعھم یتم الذین للطالب التعلیمي الدعم توفیر یتم. 3:00 الساعة

 .  للطالب الفردیة الرعایة لتوفیر مدرسة كل في المدرسة في ممرضة وھناك.   Google حصة أو/  و 12 إلى 9 من الصفوف Exact Path forو
 

 


