
DLT /2021أغسطس 

 

 

 

 

 

 

 

 :LPSنرحب مجدداً بعودة عائالت 

أن تطمنئكم بأن صحة وسالمة طفلكم تعد أولوية قصوى بالنسبة لنا. وبهدف توفير أجواء تعليمية آمنة للمجتمع  Lynn Public Schoolsتود 

 ، سوف يتم تطبيق اإلرشادات التالية: 19-المدرسي بأكمله ومنع انتشار المرض أثناء جائحة فيروس كوفيد

أو المرض. يجب على  19-هم بشكل يومي بالنسبة ألعراض فيروس كوفيدسيقوم أولياء األمور/ األوصياء بمتابعة طفل متابعة صحية يومية:
الطالب البقاء في المنزل في حالة ظهور أعراض. سيقوم أولياء األمور/ األوصياء باإلبالغ عن أية أعراض أو مخالطة قد تحدث لتمريض 

راض أو لألعسة. كما سيقوم الموظفون بالمتابعة الذاتية المدرسة والتي بدورها ستقوم بتقديم تعليمات إضافية وموافقة بالعودة إلى المدر
 لمخالطة مع إخطار تمريض المدرسة قبل إبالغ المدرسة. سوف يتم فحص جميع الزوار عند الوصول ألي من مباني المدرسة. ل

يلزموا منازلهم مع إخطار تمريض  أن 19-ينبغي على األفراد المسافرين إلى خارج الوالية والغير ملقحين بالتطعيم ضد فيروس كوفيد السفر:

 المدرسة للحصول على المزيد من التعليمات.

قناع وجه قماشي أو طبي أثناء التواجد داخل المدرسة أو سوف يطلب من جميع الطالب، الموظفين والزوار ارتداء  أقنعة الوجه/ الكمامات:
ى إرسال مذكرة طبية إلى تمريض المدرسة. ال يسمح بارتداء الجراميق على متن الحافلة. في حالة عدم مقدرة الفرد على ارتداء قناع، يرج

"Gaiters ،"" األوشحةbandanas" السواتر ،"buffs" واقي الوجه ،"face shield.وحدها أو األقنعة المزودة بصمامات " 

أقدام إن أمكن. سيتم تحديد  3ليس هناك اشتراطات خاصة بالنسبة للتباعد اإلجتماعي. سيتم الفصل بين المكاتب بمسافة  التباعد اإلجتماعي:
 مقاعد خاصة للطالب مع البقاء بمجموعات إذا كان ممكناً.

م طالب والموظفون بإستخدام معقسيتم وضع معقمات األيدي عند مدخل المدرسة باإلضافة إلى داخل كل فصل دراسي. سيقوم ال نظافة اليدين:
 باليدين أو غسل أيديهم عند الدخول/ الخروج؛ قبل تناول الطعام؛ بعد لمس الوجه؛ بعد استخدام دورة المياه؛ وعلى مدار اليوم الدراسي حس

 الحاجة. سيتم تزويد الموظفين بمعدات الحماية الشخصية حسب الحاجة.

ق األكثر عرضة للمس والفصول الدراسية في نهاية كل يوم وحسب الحاجة على مدار اليوم سيقوم المشرفون بتطهير المناط التطهير:
 الدراسي.

. سوف يتلقى األفراد 19-سوف تحصل العائالت والموظفين على إشعار في حالة إعالن المدرسة عن حالة مصابة بفيروس كوفيد اإلشعارات:
 المجلس المحلي للصحة أو من تمريض المدرسة.من الذين تم تعريفهم بأنهم مخالطين مباشرين اتصال 

 

 طوال العام الدراسي. بها مع إبالغكم وتسويتها التغييرات بتقييم Lynn Public Schoolsشكراً لكم على تعاونكم وتفهمكم! تتعهد 
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