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 العزيزة ، (LPSالعامة ) Lynnمدارس  عائالت

العامة أن تؤكد لك أن صحة وسالمة طفلك هي أولويتنا القصوى. من أجل توفير بيئة  Lynn، تريد مدارس  الحضوريةعندما يبدأ التعلم واألنشطة 
 ، سيتم وضع اإلرشادات التالية: COVID-19تعليمية آمنة للمجتمع المدرسي بأكمله ومنع انتشار المرض أثناء جائحة 

 

لصحي اتفاقية الفحص ا، يجب على أحد الوالدين التوقيع على  الحضوريقبل أن يتمكن الطالب من حضور التعلم  المراقبة الصحية اليومية:
 او عند COVID-19,وإرسالها إلى مدرستهم. يجب على اآلباء / األوصياء مراقبة طفلهم كل يوم بحثًا عن أعراض  Covid-19اليومي لـ 
عند . يجب على اآلباء إبقاء أطفالهم في المنزل Covid-19اتفاقية الفحص الصحي اليومي لـ السفر كما هو مدرج في في حالة  وأ لها التعرض
ممرضة المدرسة في أقرب وقت ممكن. سيكمل الموظفون  عالمالسفر وإ ةحال يف أو لها أو التعرض COVID-19أعراض ب شعورهم

 ىقبل دخول أي مبن عبر اإلنترنت  قبل الحضور إلى العمل وسيقوم الزائرون بإكمال استبيان الفحص الصحي Covid-19ل  اليومي  التحقق
 مدرسة.لل تابع

سيُطلب من جميع الطالب والموظفين والزوار ارتداء قطعة قماش أو قناع جراحي. إذا كان الفرد غير قادر على ارتداء القناع ، يرجى  األقنعة:

القناع أو  (bandanas)المزينةمناديل الكبيرة أو ال (Gaiters)إرسال مذكرة طبية إلى ممرضة المدرسة. ال يُسمح باستخدام الجراميق

ألقنعة أثناء اليوم ا ارتداء استراحة منأو دروع الوجه وحدها أو األقنعة ذات الصمامات. سيحصل الطالب على  (buffsالموصول بالرقبة )

 الدراسي.

في مجموعات إن أمكن.  سيبقونو محددة الطالب مقاعد كون لدىالمكاتب. سي أقدام بين 4-3رك مسافة ال تقل عن سيتم ت التباعد االجتماعي:

 صفوفلل حمامات. سيتم تخصيص للطالب خصص أبواب دخول وخروجتأقدام. س 6الطالب بمسافة بين تباعد ال سيكونأثناء تناول الطعام ، 

 موظفين. سيتم تزويد الموظفين بمعدات الحماية الشخصية حسب الحاجة.للالدراسية و

دراسي. سيستخدم الطالب والموظفون معقم اليدين أو يغسلون  عند كل صفسيتم وضع معقم اليدين عند مدخل المدرسة وكذلك  نظافة اليدين:

 أيديهم عند الدخول / الخروج ؛ قبل األكل؛ بعد لمس الوجه بعد استخدام الحمام وطوال اليوم الدراسي حسب الحاجة.

مدرسة منطقة انتظار طبية. سينتظر الطالب الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض في السيكون لكل مبنى  منطقة االنتظار الطبي:

COVID-19  ستراقب ممرضة المدرسة أو أحد الموظفين المدربين هذه الغرفة عند الضرورة. لن يُسمح للطالب الذين انصرافهمهنا حتى .

 م.يعانون من األعراض باستقالل الحافلة إلى المنزل ويجب أن يتم اصطحابه

الدراسية في نهاية كل يوم وحسب الحاجة طوال اليوم الدراسي.  صفوفسيقوم موظفو الحراسة بتطهير المناطق ذات اللمس العالي وال التطهير:

 .COVID-19حالة  سيستمر التنظيف الشامل لكل مبنى مدرسي أسبوعيًا وبعد اإلبالغ عن

. األفراد الذين تم تحديدهم على أنهم جهة اتصال COVID-19ستتلقى العائالت والموظفون إشعاًرا إذا أبلغت مدرستهم عن حالة : شعاراتاإل

سيتلقون مكالمة من مجلس الصحة و( من االختالط مع حالة مصابة دقيقة 15-10 قل منألوأقدام  6 أقل من أي الذين كانوا على مسافة) وثيقة

 المدرسة.المحلي أو ممرضة 

 

 في المدارس. COVID-19لالستجابة لسيناريوهات  (DESEقسم التعليم االبتدائي والثانوي )العامة إرشادات  Lynnستتبع مدارس 

 .  COVID-19لسيناريوهات االستجابة بروتوكوالت :في  يمكنك العثور على هذا المستند
 

 .(MAماساتشوستس) في السفر ترتيبات موجودة في Massachusettsالسفر  طلبمعلومات عن 

 

 .الحضوريالعامة بتقييم التغييرات وتعديلها وإبالغك بها عندما نبدأ التعلم  Lynn. تلتزم مدارس لتفهمكمشكرا لكم لتعاونكم و

 

 بإخالص،

 

Patrick Tutwiler, PhD 
 المشرف

 

 

 

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.docx
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.docx
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order

