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 خطة العودة اآلمنة إ� التعل�م الحضوري 
 واستمرار الخدمات

 إرشادات الملحق 
) ملزمة بتحد�ث خطة العودة اآلمنة إ� التعل�م الحضوري واستمرار الخدمات كل ستة أشهر حىت LEAإن هيئات التعل�م المحل�ة (

ي كل مرة، ال بد أن �س� مؤسسات 2023سبتم�ب  30
ها وال يلعإ� الحصول ع� آراء الجماه�ي �شأن الخطة وأي تعد�الت  LEA. و�ف

ي االعتبار. الغرض من الخطة هو إب
 قاء أصحاب المصلحة ع� اطالع. بد أن تأخذ هذە اآلراء �ف

ها ع� الموقع الخاص بؤسسة  LEAاستكمال الملحق وتحم�له ع� مكتبة مستندات مؤسسات  LEA�جب ع� كل مؤسسة  و��ش
LEA  اير و 1(بتار�ــــخ أغسطس). وكما كان الحال أثناء وضع الخطة، ال بد أن �ستند التعد�الت إ� آراء المجتمع وأن تتم  27ف�ب

ها ع� موقع مؤسسة مراجعتها  ي المتاح للجمهور.  LEAوالموافقة عليها من الهيئة اإلدار�ة قبل ��ش
ويف  اإلل��ت

 ير�ب مراعاة ما ��ي عند استكمال الملحق: 

استعانت بنماذج مشاركة متعددة تقدمها ألصحاب المصلحة. واألمثلة ع� ذلك قد �شمل  LEAتأ�د من أن مؤسسة  •
اض�ة، واالجتماعات المفتوحة، أو فرص المشاركة الشاملة األخرى.   االستب�انات، واجتماعات اللجان الحضور�ة أو االف�ت

ك هيئات   • ي مشاورات هادفة  LEA�جب أن ��ش
 أثناء ص�اغة الخطة.  كافة المجموعات المؤهلة المحددة �ف

ف ممثً� للبن�ة التك��ن�ة الطالب. ع� سب�ل المثال، إذا كان الطالب ذوو   • �جب أن �كون عدد أصحاب المصلحة المشاركني
ي المائة من الطالب، ف�جب أن يتو�  15اإلعاقات �شكلون 

ف تمث�ل تلك المجموعة  20إ�  10�ف ي المائة من المستجيبني
�ف

 الفرع�ة. 
 مام مشاركة أصحاب المصلحة قبل وضع الخطة أو تعد�لها. تأ�د من إت  •
ي هذا تزو�د إدارة الصحة بأعداد حاالت كوف�د LEAال بد لمؤسسة   • ي وضع الخطة. وال �عىف

ك إدارة الصحة �ف  . 19-أن ��ش
ي السؤال  •

ات�ج� 3ال بد أن تتناول الخطط �شكل ��ــــح كل نقطة �ف  اتها. ف�ما يتعلق �س�اسات المنطقة التعل�م�ة واس�ت
ها ع� المأل.   •  تتطلب الخطط موافقة المجلس المح�ي و��ش
كل ستة أشهر ع� األقل   خطة العودة اآلمنة إ� التعل�م الحضوري واستمرار الخدماتأن تحدث  LEAال بد لمؤسسات   •

ف وأن �س� للحصول ع� آراء الجماه�ي �شأن الخطة وأي مراجعات لها، وأن تأخذ هذە  2023سبتم�ب  30حىت  اآلراء بعني
ا لسبب إجراء المراجعات.  ا منطق�� ا وأساس� ح�  االعتبار. �جب أن تتضمن جميع المراجعات �ش

ا، باإلضافة إ� استشارة الجماه�ي �شكل هادف، و�تنسيق مفهوم. إن   • ا منطق�� ا وسبب� ح� ال بد أن �شمل جميع التعد�الت �ش
م هيئات ARPقانون خطة اإلنقاذ األم��ك�ة ( نت بلغة �مكن  LEA) ُ�لز� بن�ش خطط الصحة والسالمة الخاصة بها ع�ب اإلن�ت

ي الغة 
ألول�اء األمور/مقد�ي الرعا�ة فهمها، أو إذا لم �كن من العم�ي توف�ي ترجمات مكت��ة إ� فرد قدراته محدودة �ف

ا من تقد�م الخطة بتنسيق بد�ل �مكن الو  �ة، فال بد من توف�ي ترجمة شفه�ة. ال بد أ�ض� ف صول إل�ه، عند الطلب، من اإلنجل�ي
ف ذوي اإلعاقات.  ي قانون األم��كيني

 و�ي أمر لد�ه إعاقة ع� النحو المحدد �ف
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 ملحق خطة العودة اآلمنة إ� التعل�م الحضوري 
 واستمرار الخدمات

) لعام ARPاألم��ك�ة () بموجب قانون خطة اإلنقاذ ESSER 3.0للمدارس االبتدائ�ة والثان��ة ( 3.0إن صندوق اإلغاثة الطارئة 
م إ� الوال�ات والمؤسسات التعل�م�ة المحل�ة 2021مارس  11، صدر بتار�ــــخ 117-2، القانون العام 2021 . �ساعد التم��ل الُمقدَّ

)LEAs .ي بلدنا
وس كورونا ع� الطالب �ف ي إعادة فتح المدارس بأمان والحفاظ عليها ومعالجة تأث�ي جائحة ف�ي

 ) �ف

ي خ��ف  
خطة العودة اآلمنة إ� التعل�م الحضوري واستمرار الخدمات وجعلتها متاحة ع� المأل.  LEAضعت هيئات ، و 2021�ف

ملزمة بتحد�ث الخطة كل ستة  LEAُوضَعت جميع الخطط بالتشاور العام الهادف مع مجموعات أصحاب المصلحة. إن هيئات 
ي االعتبار. ، وال بد أن �س� للحصول ع� آراء ا2023سبتم�ب  30أشهر حىت 

لجماه�ي �شأن الخطة وأي تعد�الت وتأخذ هذە اآلراء �ف
ا لهيئات  ي توص�ات مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها  LEAال بد أ�ض�

ة �ف ات كب�ي أن تراجع خططها وتحدثها كلما كانت هناك تغي�ي
)CDC حداث. وكما كان الحال أثناء وضع الخطة، ال وأن تتأ�د من أن الخطة مجار�ة لأل  12) للمدارس من ر�اض األطفال وحىت الصف

ها ع� موقع مؤسسة   LEAبد أن �ستند التعد�الت إ� آراء المجتمع وأن تتم مراجعتها والموافقة عليها من الهيئة اإلدار�ة قبل ��ش
ي المتاح للجمهور. 

ويف  اإلل��ت

 بات. تهدف المعلومات التال�ة إ� تحد�ث معلومات أصحاب المصلحة وتلب�ة المتطل

  LEA :(   Hardeman County Schoolsاسم المؤسسة التعل�م�ة المحل�ة (

  January 3, 2022   التار�ــــخ:  

ي تط��ر الخطة المنقحة.  LEAصف ك�ف شاركت مؤسسة   .1
ي التشاور االهادف مع أصحاب المصلحة �ف

 �ف

ي  LEA انخرطت
ف  األعمال وأصحاب والطالب اآلباء) المصلحة أصحاب مع هادفة مشاورات �ف المجتمع�ة والمنظمات المحليني  

ف  المدارس ومديري ي  اإلدارة مجلس وأعضاء والمعلمني
االستطالعات ب�كمال مطالبتهم خالل من (المقاطعات مكاتب وموظ�ف  

ف  بمجاالت  المتعلقة ترك�ي  ESSER 3.0. ا عاالستطال  كان االجتما�ي  التواصل ومنصات المنطقة موقع ع�ب  العامة للمدخالت متاح� . 
كات و�عطائها األمور، أول�اء إ� المسح وروابط ال��عة االستجابة رموز إرسال تم وتقد�مها المجتمع�ة، والمنظمات المحل�ة لل�ش  

ف  للطالب ا المنطقة شاركت .الخطة حول مدخالت لتقد�م والموظفني ي  المصلحة بأصحا مع أ�ض�
أموال الستخدام التخط�ط �ف  

ARP ESSER االجتماعات هذە خالل .الرئ�س�ة واالجتماعات المصلحة أصحاب واجتماعات اإلدارة مجلس اجتماعات خالل ، 
ا المصلحة ألصحاب المنطقة أتاحت ي  االحت�اجات �شأن مخاوفهم ومناقشة األفكار لتبادل فرص�

المنطقة أنحاء جميع �ف . 
 

كت مؤسسة  .2 ي تط��ر الخطة المنقحة.  LEAصف ك�ف أ�ش
 إدارة الصحة �ف

ي  قةالمنط انخرطت
ي  الصحة إدارة مع مناقشات �ف

بـ يتعلق ف�ما الحاجة مجاالت  لتحد�د هاردمان مقاطعة �ف  Covid-19. تم 
الس�طرة مرا�ز إرشادات أحدث ع� بناءً  المصلحة أصحاب لجميع آمنة بط��قة الشخ�ي  التعلم ع� الحفاظ ك�ف�ة طرق تحد�د  

ي  الصحة إدارة من توص�ات ع� بناءً  طةالخ ع� تنق�حات إجراء تم .منها والوقا�ة األمراض ع�
هاردمان مقاطعة �ف . 
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ي كل من بتحد�ث س�اساتها المعتمدة وقدِّ  LEAاذكر إ� أي مدى قامت مؤسسة  .3
ا ألي من هذە الس�اسات �ف

�
م وصف

ات�ج�ات الصحة والسالمة التال�ة:   اس�ت

 التسه�الت المناسبة لألطفال ذوي اإلعاقات ف�ما يتعلق �س�اسات الصحة والسالمة  
أي الوجه/القناع يرتدي ال المثال، سب�ل ع� .الفرد�ة احت�اجاتهم ع� بناءً  اإلعاقة ذوي لألطفال مناسبة إقامة أما�ن توف�ي  يتم -  

ي  طالب
ي  صع��ة من �عايف

األقنعة ارتداء �كون قد .مساعدة دون القناع إزالة ع� قادر غ�ي  أو عاجز أو للو�ي  فاقد أو التنفس �ف  
ا الوجه وتعاب�ي  الشفاە قراءة ع� القدرة و�منع سلوك�ة أو حس�ة أو معرف�ة مشا�ل من �عانون الذين األفراد ع� صعب� . 

ي  الموجود التعل�م -
ل �ف ف ي  نقص من �عانون والذين مزمنة صح�ة حاالت  من �عانون الذين لألطفال متاح الم�ف

أو المناعة جهاز �ف  
ور�ة أنها الطب�ة الخدمات مقدمو يرى أخرى حاالت  �ف . 

ي جماعات/أوقات الفراغ)
 التباعد الجسدي (ع� سب�ل المثال، الجلوس �ف

ي  أقدام 3 مسافة ع� حافظ
ا ذلك �كون عندما التال�ة اإلعدادات �ف ممكن� : 

ف  - ف  بني ف ) البالغني ف وا المدرسني ف  (لموظفني ف  و�ني ي  والطالب، البالغني
ي  األوقات جميع �ف

المدرسة مبىف  �ف . 
األ�ل مثل األقنعة، ارتداء �مكن ال عندما - . 

ي  األ�شطة أثناء - ، ز�ادة فيها تحدث الىت ي  األ�شطة هذە نقل .ال��اضة ممارسة أو ال��اضة أو الفرقة أو ال�اخ أو الغناء مثل الزف�ي
�ف  

ة حةمسا إ� أو الطلق الهواء ا ذلك �كون عندما الته��ة، ج�دة كب�ي ممكن� . 
ي  -

كة المناطق �ف ات وقاعات المدارس ردهات مثل المش�ت المحا�ف . 
ف  التقاطع لتقل�ل ذلك أمكن كلما الدراس�ة الفصول/الطالب جمع - تناوب ذلك يتضمن قد .المدرسة داخل وال�بار األطفال بني  

ف  أخرى إ� مدرسة من التماسك ممارسات تختلف قد .الطالب من بد�ً  أخرى إ� غرفة من المعلمني . 
ي  المكاتب جميع رتب - ممكن قدر أق� أو بينها أ���  أو أقدام 3 مع الفصل مقدمة باتجاە االتجاە نفس تواجه الىت . 

�ط) الماد�ة األدلة استخدام يتم - المرور حركة وتوج�ه أقدام 3 لتحد�د المدارس داخل (إلخ عالمات، األرض، ع� �ش . 
ي  الدراس�ة الفصول مسح المدارس من ُطلب -

ور�ة غ�ي  المعدات/األثاث جميع إلزالة محاولة �ف المتاحة المساحة ل��ادة ال�ف  
ام عليهم ف�جب المدرسة، داخل لهم ُسمح إذا ول�ن محدودين الجام�ي  الحرم يزورون الذين والضيوف اآلباء س�كون .للغرف ف االل�ت  

االجتما�ي  التباعد بمتطلبات  ( فحص أسئلة يأ  COVID-19، ي  وجودهم عند الوجه غطاء وارتداء
المدارس �ف ). 

 غسل ال�دين والتنفسآداب 
من واألهم الوجه وأغط�ة الجسدي التباعد �عد .للطالب ج�دة قدوة نكون أن بمكان األهم�ة من أنه الموظفون �درك أن �جب  
ا المتكرر ال�دين غسل ذلك ا أمر� ي  حي���

وس انتقال من التخف�ف �ف الف�ي . 
تكون والماء، الصابون يتوفر ال عندما .الجراث�م من للتخلص ط��قة أفضل هو ثان�ة 20 لمدة والماء صابونبال ال�دين غسل -  

ي  فعالة تكون حىت  اإليث�ل كحول من ٪60 من أ��ب  محتوى ع� ال�دين معقمات تحتوي أن �جب .مقبو�ً  بد��ً  ال�دين معقمات
�ف  

درا�ي  لوفص معلم ل�ل متاحة ال�دين معقمات .الجراث�م قتل . 
ف  الطالب توج�ه يتم - نفخ بعد الفور ع� أ�ديهم وغسل قناع ارتداء عدم عند بالمند�ل والعطس السعال لتغط�ة والموظفني  

العطس أو السعال أو أنوفهم . 
ف  تزو�د سيتم - ف /المعلمني ي  للتطه�ي  المعتمدة والتطه�ي  التنظ�ف بمنتجات الموظفني

ا النهار خالل اإلضا�ف ب�ج .لتقديرهم وفق�  
ف  أو/و للطالب خاصة اعتبارات وضع �جب .التنظ�ف منتجات مع التعامل عند القفازات ارتداء ف  الموظفني ها أو بال��و المصابني غ�ي  

، التنظ�ف حدوث عند موجودة تكون أال و�جب الصح�ة، المشكالت من ال��و تفاقم إ� يؤدي أن �مكن هذا ألن والتطه�ي . 
اأو  الدراس�ة الفصول جداول ستتضمن -

�
ف  الطالب �شجيع سيتم .ال�دين لغسل محددة قات ال�دين معقم استخدام ع� والموظفني  

ا ذلك �كون عندما منها والخروج الدراس�ة الفصول دخول عند ممكن� . 
امج شعبة والرقابة االتحاد�ة ال�ب  
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بـ الفرد إصابة ثبتت إذا المدرسة مناطق إغالق سيتم -  COVID-19 ي  وسكنها

ي  الص�ي  وال�ف الضباب س�حدث .المنطقة �ف
�ف  

ي  فتحهما وسيتم المنطقة
التطه�ي  ا�تمال بعد التا�ي  اليوم �ف . 
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ف الته��ة ي ذلك تحسني
 تنظ�ف المرافق الصح�ة وص�انتها، بما �ف

، الهواء من ممكن قدر أ��ب  أح�ف  ي ا ذلك �كون اعندم الدراس�ة الفصول وأبواب نوافذ وافتح الخار�ب ي  الفصل عقد .ممكن�
الخارج �ف  

ممكنا �كون عندما . 
�د وحدة كل - ي  هواء بمآخذ مجهزة ت�ب

ي  الهواء ته��ة ل��ادة ن�ت
المرشحات تغي�ي  يتم .الن�ت  (merv 10 pleated) 2 أديف  بحد x ل�ل 

درا�ي  عام . 
ا والحمامات المطابخ جميع فحص يتم - ي  العادم مراوح عن بحث� حيحص �شكل تعمل الىت . 

ي  النوافذ �فتحون الحافالت سائقو -
ف  شغلهم عند الحافالت �ف الهواء حركة لتحسني . 

 تنظ�ف
خالل من الحراسة خدمات مع التعاقد يتم -  ABM، اإلضاءة ومفاتيح األبواب، مقابض) اللمس عال�ة األسطح تنظ�ف يتم ح�ث ، 

ا (ذلك إ� وما الحوض، ومقابض ا أ���  أو المنظفة 2 بعض األقل ع� يوم�� يوم�� . 
ا) ABM تقوم - ا الحمامات بفحص (يوم�� ة إمدادات عن بحث� تنظ�ف يتم (ذلك إ� وما واأل�سجة الورق�ة والمناشف الصابون) وف�ي  

ا الحمامات متكرر �شكل بعضها تنظ�ف و�تم األقل، ع� يوم�� . 
ضباب باستخدام مساء/يوم كل ظهر بعد درا�ي  فصل كل تطه�ي  يتم - . 

ا مونالمعل �قوم - ي  التطه�ي  بمناد�ل اللمس عال�ة األسطح بتنظ�ف أ�ض� ها يتم الىت لهم توف�ي . 
��ة معلمو �قوم - (ذلك إ� وما والخفاف�ش ال�رات) بانتظام المستخدمة المعدات بتنظ�ف البدن�ة ال�ت . 

ة م�اە محطة مدرسة كل و�ستخدم الم�اە نواف�ي  إغالق يتم - به خاصة ماء زجاجة طالب كل �ستخدم ح�ث لمس، بدون مفل�ت . 
ف باإلضافة إ� العزل والحجر الص�ي   اقتفاء أثر المخالطني

الوثيق لالتصال الدخول إعادة تع��ف اإلبالغ، ،COVID-19 فحص : 
أ���  أو دق�قة 15 لمدة 19-بكوف�د مصاب شخص من أقدام 3 بعد ع� كنت -  

ي  الرعا�ة قدمت لقد -
ل �ف ف بـ م��ض لشخص الم�ف  COVID-19 

(قبلته أو عانقته) الشخص مع مبا�ش  جسدي اتصال لد�ك كان -  
ي  شاركت -

ب أو األ�ل أوايف ال�ش  
عل�ك تنفس�ة قطرات ع� ما بط��قة حصلوا أو سعلوا أو عطسوا - . 

الشخص مرض إذا  ( مع تتفق أعراض عل�ه تظهر  COVID-19 إ�جاب�ة اختبارات أو/و ف  قد ،( مخال�ي  ع� الص�ي  الحجر يتعني  
ي  الموصوفة التال�ة الخطوات ع� بناءً  الشخص ذلك

ي  وجودە أثناء موظف أو طالب مرض إذا .اإلجراء هذا �ف
أو العمل/المدرسة �ف  

ي  و�شتبه الفحص أسئلة من أي ع� بنعم أجاب
أن �ف  COVID-19: 

الفرد ع� قناع ضع .1 . 
ا باآلخ��ن االتصال �كون ح�ث معينة «عزل» غرفة إ� الفرد نقل .2 الفرد مالحظة الممكن من يزال ال ح�ث ول�ن ممكن� . 

ارتداء كثب عن الفرد هذا عد�سا شخص أي ع� �جب .3 : 
قناع .أ  

ف  حما�ة .ب العني  
القفازات - ج�م  

ثوب .د  
اللتقاطها بالفرد الخاصة الطوارئ اتصال جهة ب�خطار قم .4 . 

ي  المنطقة نظف .5 ي  الفرد فيها كان الىت
المبىف  �ف . 

ف  األمور أول�اء المدرسة ممرضة ستخطر .6 ي  إ�جاب�ة الت حا بأي المحل�ة الصحة إدارة ومسؤو�ي  والموظفني
المدارس �ف . 

ا كان الذي الموظف/الطالب �كون عندما ي  و�شتبه الفحص أسئلة من أي ع� بنعم أجاب أو م��ض�
أن �ف  COVID-19 إ� �عود قد  

ا التال�ة الت��حات أحد �كون عندما المدرسة أو العمل إ� العودة للفرد �جوز :المدرسة/العمل أي إجراء يتم لن .صح�ح�  
 :استثناءات

ا الصح�ة الرعا�ة مقدم أ�د .1 ا �كن لم المرض أن كتاب�� بـ مرتبط�  COVID-19 وس�ة األمراض .البد�لة التشخ�صات �سبب الف�ي  
�ستبعد ال الرئوي وااللتهاب العلوي التنف�ي  الجهاز والتهابات األخرى  COVID-19 بالعودة للسماح كاف�ة ول�ست . 
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ي  الختبار الفرد خضع .2 ف  ح� بدون ساعة 24 آخر إ� باإلضافة أ�ام سةخم لمدة وُعزل إ�جايب إذا .األعراض/العالمات وتحسني  
الخطوات هذە اتخاذ ف�جب ذلك، حدث : 

ي ) وثيق اتصال ع� كانوا الذين أولئك تحد�د - ألف
ي  دق�قة 15 لمدة أقدام 3 حدود �ف

عند المدرسة ممرضة ستكمل .(المجم�ع �ف  
اك الممرضات ستستخدم .االتصال تتبع بروتوكوالت  اإل�جاب�ة الحاالت  معرفة ي  الصحة إدارة مع باالش�ت

هاردمان مقاطعة �ف  
ي  للمساعدة الحضور وسجالت الجلوس مخططات

بها الخاصة الوث�قة االتصاالت  إخطار يتم .الوث�قة االتصاالت  تحد�د �ف  
ي  تفالهوا وأرقام األسماء المدرسة ممرضة توثق .والعزلة الص�ي  الحجر �شأن تعل�مات و�عطائها

كة وث�قة �ف وزارة ممثل مع مش�ت  
المحل�ة الصحة . 

ي  الطالب أو الموظف اختبار) إ�جاب�ة 19-كوف�د حالة عن اإلبالغ تم إذا ا اتخاذها �جب مختلفة خطوات فهناك ،(إ�جايب اعتماد�  
ي  م��ض أنه ع� تحد�دە تم الذي الشخص كان إذا ما ع�

ف  هذا يؤثر .ال أم أعراض من �عايف ا التمي�ي الالزمة الخطوات ع� أ�ض�  
ف  الفرد بهذا اتصال ع� كانوا الذين الطالب/للموظفني . 

ف  أو/و طالب أي حدد .1 ي ) وثيق اتصال ع� كانوا موظفني
ف  من (أ���  أو دق�قة 15 لمدة أقدام 3 غضون �ف األعراض بدء قبل يومني  

ي  الصحة و�دارة المدرسة ممرضة .أ�ام 10 إ� باإلضافة
اك ذلك عن مسؤولة هاردمان مقاطعة �ف ي  مع باالش�ت

المدرسة موظ�ف . 
ي  للمساعدة الحضور وسجالت الجلوس مخططات المدرسة ممرضة �ستخدم

الحالة إخطار يتم .الوث�قة االتصاالت  تحد�د �ف  
المدرسة ممرضة توثق .والعزلة الص�ي  الحجر �شأن تعل�مات و�عطاء المدرسة ممرضة قبل من الوث�قة واتصاالتهم اإل�جاب�ة  
ي  الهواتف وأرقام األسماء

كة وث�قة �ف المحل�ة الصحة وزارة ممثل مع مش�ت . 
ا 3 بعد ع�) «الوثيق االتصال» ُ�حجر أن �جب .2 ي  (أ���  أو دقائق 15 لمدة قدم�

ل �ف ف ا 5 لمدة الم�ف ي  اختبارە و�تم يوم�
إذا 5 اليوم �ف  

ا ذلك كان ممكن� . 
ي  سلب�ة االختبارات تكون قد - الص�ي  الحجر من الحد خ�ارات .3

ي  المدرسة إ� والعودة بعدە أو الص�ي  الحجر 5 �ف
ال .6 اليوم �ف  

ا يرتدي وكان أعراض الوثيق لالتصال �كن لم إذا الص�ي  الحجر �لزم وتم أعراض أي الفرد لدى �كن لم إذا أو باستمرار، قناع�  
ي  19 كوف�د �شخ�ص

ا، 90 آخر �ف بال�امل ��زەتع/تطع�مه تم و أعراض الوثيق لالتصال �كن لم إذا أو يوم� . 
، الحجر وقف بعد عل�ك �جب الص�ي : 

س .1 التعرض بعد أ�ام 10 حىت  األعراض من اح�ت . 
الصح�ة الرعا�ة مقدم أو المحل�ة العامة الصحة �سلطة واتصل نفسك بعزل الفور ع� فقم أعراض، لد�ك كانت إذا .2 . 

ا، ارتِد  .3 انتشار لمنع أخرى خطوات واتخذ الحشود، وتجنب �د�ك، غسلوا اآلخ��ن، من األقل ع� أقدام 6 بعد ع� وابق قناع�  
COVID-19. األمراض ع� الس�طرة مركز يواصل  (CDC) من أق� ص�ي  حجر أي أن و�درك أ�ام 10 لمدة الص�ي  الحجر تأي�د  
ا يوازن أ�ام 10 ا عبئ� وس لن�ش  ضئ�ل احتمال مقابل مخفف� الجد�دة المعلومات تقي�م األمراض ع� الس�طرة مركز سيواصل .الف�ي  

الحاجة حسب التوص�ات وتحد�ث . 
ا تحد�دە تم الذي الفرد كان .4 ا إ�جاب�� وعرض� : 

ا أ�ام، خمسة لمدة �عزلوا أن �جب .أ و األعراض، ظهور وقت من بدء�  
و ح�، بدون ساعة 24 .ب  

التنف�ي  الجهاز أعراض تحسن - ج�م  
ا تحد�دە تم الذي الفرد كان .5 األعراض عل�ه تظهر لم ول�ن إ�جاب�� : 

االختبار وقت من أ�ام خمسة لمدة �عزلوا أن �جب  
ي  أ�ام خمسة بعد استمروا إذا .ب

العودة ف�مكنهم األعراض، ظهور عدم �ف . 
ل يتشاركون الذين األفراد .6 ف إصابته ثبتت شخص مع الم�ف . 

ف  االتصاالت  وضع �جب - ألف ي  ل�ةالم�ف
ة من (األديف  الحد) اإل�جاب�ة الحالة انتهاء بعد أ�ام 5 لمدة الص�ي  الحجر �ف لمدة العزل ف�ت  

ي  أ�ام 10 = أ�ام 5 + أ�ام 5 .(ال أم عرض�ة الحالة كانت سواء) أ�ام 5
الص�ي  الحجر �ف . 

ل�ة اتصال جهة ع� ظهر إذا .ب ف أعراض م�ف  COVID-19، ي  وتفكر كحالة العزلة تبدأ أن و�جب حالة تصبح فإنها
االختبار إجراء �ف . 

�ي  االتصال *
ف والمطابخ المع�شة وغرف والحمامات النوم غرف �شمل وهذا .حالة مع مع�شة مساحات أي �شارك فرد هو الم�ف  

ذلك إ� وما . 
��ي  ما الص�ي  الحجر استثناءات و�شمل : 

بال�امل تع��زهم/تطع�مهم تم الذين أو الماض�ة 90 األ�ام خالل 19-بكوف�د أصيبوا الذين األشخاص - . 
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ا 90 خالل 19-بكوف�د إصابتهم ثبتت الذين األشخاص - للفحص الخض�ع أو الص�ي  الحجر إ� �ضطرون ال وتعافوا الماض�ة يوم�  
ا �ظهرون ال أنهم طالما أخرى مرة جد�دة أعراض� . 

ي  أخرى مرة األعراض عليهم تظهر الذين األشخاص �حتاج قد -
من األو� تهمن�� من أشهر 3 غضون �ف  COVID-19 �االختبار إ  

ألعراضهم آخر سبب تحد�د يتم لم إذا أخرى مرة . 
تع��زهم/تطع�مهم تم إذا الص�ي  الحجر 19-بكوف�د مصاب �شخص وثيق اتصال ع� كانوا الذين األشخاص من ُ�طلب ال -  

أعراض أي عليهم تظهر ولم المرض ضد بال�امل . 
 اختبارات التشخ�ص والفحص

و�ي  االختبار برنامج بدء تم �منح أن شأنه من والذي لدينا هاردمان مقاطعة مدارس داخل الف�ي  HCS اختبار ع� القدرة  
ف  لـ والطالب الموظفني  COVID-19. ي  العدوى انتقال خطر من للحد شامل نهج من جزء وهذا

اال�تشاف �ساعد .المدارس �ف  
ي  الجد�دة للحاالت  المبكر

ي  منع �ف
من وموظفينا طالبنا �ح�ي و  االنتقال من الم��د خطر من و�قلل المرض، تف�ش  COVID-19. 

ف  الطالب اختبار �مكن مناسبة، بموافقة ي  والموظفني
ي  العودة أجل من المدرسة �ف

حددته كما مبكر تار�ــــخ �ف  TDOH. ستقوم 
ف  باختبار صحيح �شكل المدر�ات المدارس ممرضات ي  األعراض عليهم تظهر الذين والطالب الموظفني

األفراد واختبار المدرسة �ف  
ي  فقط الطالب اختبار سيتم .19-بكوف�د مصاب لشخص تعرضوا والذين األعراض من �عانون الذين

كان إذا 12-9 الصفوف �ف  
ي  الطالب �حصل أن �جب .الوالد من موقعة موافقة استمارة لديهم

الصفوف �ف  K-8 �أن و�جب الوالد من موقعة موافقة ع  
ا الوالد �كون � االختبار أجل من حا�ف . 

ف  ف اآلخ��ن والطالب، إذا كانوا مؤهلني ف والموظفني  الجهود المبذولة لتوف�ي اللقاحات للمعلمني
ي  HCS دخلت

ا�ة �ف لقاح ع� للحصول المحل�ة الصحة وزارة مع �ش  COVID ي  يرغب موظف أو معلم ألي
لقاح ع� الحصول �ف . 

ي  يرغبون أو اآلخرون الموظفون �طلب كما
من المساعدة �طلبون قد أو الخاص موعدهم تحد�د �مكنهم طع�م،الت ع� الحصول �ف  

ي  المدرسة ممرضات
الذين ألطفالهم فايزر بلقاح يتعلق ف�ما اآلباء لجميع المعلومات توف�ي  تم .للتطع�مات مواع�د ع� الحصول �ف  

ي  أ���  أو سنوات 5 أعمارهم تبلغ
ا تتوفر .2021 را�ي الد العام نها�ة قبل الطالب ع�ب  إرساله تم منشور شكل �ف حول معلومات أ�ض�  

ف  ق��ة عالقة هناك .هاردمان مقاطعة مدارس موقع ع� اللقاح ي  بني
ي  الصحة و�دارة الصح�ة الخدمات موظ�ف

هاردمان مقاطعة �ف . 
ف  جميع آراء استطالع سيتم ف  التع��ز لتقد�م حاجة هناك كانت إذا ما لمعرفة الموظفني ي  يرغبون الذين للموظفني

وضع ميت .تلق�ه �ف  
لقاح طفله يتل�ت  أن ي��د والد أي لمساعدة المحل�ة الصحة وزارة مع للتعاون خطط  COVID-19. اوح أن �مكن من هذا ي�ت  

ي  المساعدة
الوالد موافقة دون طفل أي تطع�م يتم لن .المدارس داخل التطع�م ع�ادات إ�شاء إ� المواع�د �ف . 

 ارتداء ال�مامات �شكل صحيح وشامل
ف  �شجيع يتم ذلك، ومع قناع، بتف��ض هاردمان مقاطعة تتمتع ال ف  والطالب المعلمني الوجه أغط�ة ارتداء ع� بقوة والموظفني . 

غطاء أو قماش قطعة ارتداء �شجيع يتم - .به خاص غطاء لد�ه ل�س موظف أو طالب ألي متاحة وجه أغط�ة للمنطقة س�كون  
ف  الطالب جميع قبل من منه التخلص �مكن وجه ي  تواجدهم أثناء والزوار والموظفني

باستثناء لمدرسةا ممتل�ات �ف : 
الصح�ة والشواغل اإلعاقة، ذوو األطفال) بأمان منه التخلص �مكن وجه غطاء أو قماش قطعة ارتداء الفرد �ستطيع ال عندما - ، 

السلوك�ة/والعاطف�ة البدن�ة والقيود والعمر، ) 
ب األ�ل أثناء - وال�ش  

ي  وجودهم أثناء -
، التباعد ع� والحفاظ منازلهم �ف ي  من ج�هبتو  االجتما�ي

اإل�سان�ة الخدمات قسم موظ�ف  
ي  -

، التباعد ع� والحفاظ الطلق الهواء �ف ي  من بتوج�ه االجتما�ي
موظ�ف  HCS 

الق�لولة أثناء للوجه غطاء ارتداء عدم الصغار الطالب ع� �جب -  
ي  طالب أي الوجه/القناع يرتدي أال �جب -

ي  صع��ة من �عايف
دون القناع إزالة ع� قادر غ�ي  أو عاجز أو للو�ي  فاقد أو التنفس �ف  

األقنعة ارتداء الصعب من �كون قد .مساعدة  
امج شعبة والرقابة االتحاد�ة ال�ب  
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الوجه وتعاب�ي  الشفاە قراءة ع� القدرة منعونو� سلوك�ة أو حس�ة أو معرف�ة مشا�ل من �عانون الذين األفراد . 
الوجه أغط�ة تكون أن �جب : 
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الوجه أسفل حول ملفوفة ببساطة أو أحزمة أو عنق ب��طات الرأس ع� وتثبيتهما والفم األنف غ�ي  - . 
الوجه جانب مع م��ــــح �شكل ول�ن م��ــــح �شكل يتناسب - . 

ال�تان أو الح��ر أو القطن مثل للغسل قابلة مواد من تصنع - . 
ف  - القماش من متعددة طبقات تضمني . 

قيود دون بالتنفس السماح - . 
ا - العادم صمام ع� الوجه أغط�ة احتواء بعدم يو� األمراض، ع� الس�طرة لمركز وفق� . 

 
ا ل��ف�ة ضمان مؤسسة  .4 ا حال��

�
ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال الح�، خدمات تلب�ة  LEAأعط وصف

الستمرار الخدمات بما �ف
ف واالحت�اجات األخرى،  االحت�اجات األ�اد�م�ة للطالب، واالحت�اجات االجتماع�ة والعاطف�ة والعقل�ة للطالب والموظفني

ي قد �شمل خدمات صحة الطالب والغذاء. 
 واليت

هاردمان مقاطعة مدارس قامت  (HCS) لـ التعرض مخاطر تقل�ل مع وموظفينا طالبنا ورفاه�ة صحة تدعم خطة ببناء  COVID-
ف  من الشخ�ي  التعلم �حدث .التعلم فرص وتعظ�م 19 التعل��ي  الدعم توف�ي  يتم .3:00 حىت  8:00 الساعة من الجمعة إ� االثنني  

ي  وضعهم يتم الذين للطالب
و التعل�م�ة الحزم ع�ب  ص�ي  حجر أو عزلة �ف  Google Classroom. المدارس ممرضات تتوفر  

لطالبل الفرد�ة بالرعا�ة للق�ام مدرسة كل داخل . 
 


