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خطة إعادة الفتح

العودة إلى
المدرسة

للتفاصيل الكاملة  ,راجع كتيب العائلة

RPS205.COM/BACKTOSCHOOL
نتوقع أن تتغير خططنا قبل بدء المدرسة .كثيرا ما نتلقى معلومات جديدة ونطور بروتوكوالت وتوقعات على
مستوى االدراة العامة لطالبنا وموظفينا.
كما هو الحال دائ ًما  ،فإن سالمة طالبنا وموظفينا هي أولويتنا االولى  ،وسنشارك تفاصيل وإرشادات أكثر تحديدًا عند االنتهاء منها .يرجى تصفح
الموقع أعاله لإلطالع على المستجدات كل أسبوع.

التعلم عن بعد مقابل التعلم بالحضور الشخصي :يجب على العوائل االختيار إما التعلم بالحضور الشخصي أو التعلم عن بعد بدوام كامل بحلول يوم
االثنين  3 ،آب (أغسطس) .راجع موقع االدارة العامة  rps205.com/backtoschoolللحصول على رابط االستبيان.
أيام أ  /ب :سيتم تنسيب طالب المدارس المتوسطة و اإلعدادية الذين يختارون التعلم بالحضور الشخصي إما أليام أ (أيام اإلثنين  /الخميس) أو أيام
ب (أيام الثالثاء  /الجمعة) .يمكن للطالب ذوي األسماء األخيرة المختلفة و الذين يعيشون في نفس األسرة حضور التعلم بالحضور الشخصي في نفس
األيام.
حجم الصف :نتوقع أن تكون أحجام الصفوف أصغر ألن بعض العوائل ستختار التعلم عن بعد بدوام كامل .لن نعرف كيف ستبدو هذه األرقام حتى
أوائل شهر آب (أغسطس)  ،بعد أن تختار العوائل بين التعلم عن بُعد بدوام كامل مقابل التعلم بالحضور الشخصي.
أغطية الوجه أو األقنعة :يُطلب من جميع الموظفين والطالب ارتداء غطاء أو قناع للوجه أثناء وجودهم داخل مبنى المدرسة .ارتداء قناع الوجه هو
األهم عندما ال يتمكن الطالب والموظفون من الحفاظ على مسافة  6أقدام بين بعضهم البعض.
غسل اليدين :سيتم تشجيع الطالب والموظفين على استخدام الصابون والماء لغسل اليدين  .لتكملة غسل اليدين  ،سيتم تخصيص اماكن لوضع مطهر
اليدين في كل مبنى .ستكون زجاجات المطهر القابلة إلعادة التعبئة متوفرة في كل صف دراسي.
التنظيف :سيتم تنظيف و تعقيم المدارس بشكل معمق كل ليلة .ستكون طريقة التنظيف محدثةً و تركز على تطهير االماكن ذات اللمس الكثير ,
صباحا ً  ,و مرةً اخرى بعد الظهر على وجه التحديد لغرض منع إنتشار المرض.
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الفحوصات الصحية :سيقوم موظفو المدرسة بإجراء فحوصات عشوائية وفحوصات درجة الحرارة بمحارير دون لمس للطالب والموظفين
كل يوم عند دخولهم المبنى .نحن نعمل من خالل خطط عمل و على مستوى االدارة العامة للمدارس وسنشارك بما يستجد قريبًا .نطلب من العوائل /
أولياء االمور التأكيد يوميًا على أن طالبهم خالين من أي أعراض لفايروس  COVID-19ولم يكونوا على اتصال مع شخص يحمل فايروس
.COVID-19
النقل :نحن نعطي األولوية لوسائل النقل التي توفرها االدارة العامة للمدارس لألسر التي ليس لديها خيار آخر للوصول إلى المدرسة .إن كنت قادراً ،
فيرجى العثور على وسيلة نقل بديلة لطالبك (طالبك) .إن عدد السائقين لدينا محدود  ،كما قمنا أيضًا بتحديد عدد الطالب في كل حافلة إلى .48
سيطلب من الركاب ارتداء األقنعة. .

الوجبات الغذائية :ستكون وجبتي اإلفطار والغداء متاحةً لجميع

الطالب  ،بغض النظر عن خطة التعلم التي يختارونها.

التكنولوجيا :سيتم تخصيص جهاز رقمي لكل طالب (مرحلة ما قبل الروضة – المرحلة االعدادية) للعام الدراسي  .2020-2021ستقوم مدرسة
الطالب بتسليم الجهاز أو في موقع البرنامج الخاص للطالب مع بداية السنة الدراسية.
االلعاب الرياضية :سنتبع االرشادات الصادرة عن إدارة الصحة العامة في والية إلينوي و كذلك االرشادات الصادرة عن رابطة المدارس االعدادية
في والية إلينوي و رابطة المدارس االبتدائية في والية إلينوي و الخاصة بالعودة إلى اللعب للحفاظ على سالمة الالعبين والمدربين .يمكن للطالب
الذين يختارون التعلم عن بعد المشاركة في ألعاب القوى.
الفنون الجميلة :لدينا خطط محددة لكل صف يركز على الفنون – باإلضافة للتوجيهات العامة للصف الدراسي  -لضمان بقاء طالبنا وموظفينا في
مأمن .سنشارككم التفاصيل في اإلسبوع القادم.
البرامج الخاصة :سيحتفظ الطالب المسجلون في برامج خاصة بمقعد البرنامج إذا اختاروا التعليم عن بعد بدوام كامل أو التعلم بالحضور الشخصي .
يعتمد مستوى التعليم عن بعد و المتوفر لكل برنامج خاص على عدد الطالب الذين يختارون التعلم عن بعد.
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