
تنتقل مدارس Toledo Public Schools إلى حالة التشغيل ذات الضوء األصفر، حيث يبدأ 
التالميذ من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني في الحضور إلى المبنى يوم اإلثنين، 12 أكتوبر 

ويبدأ بقية التالميذ التعلم الشخصي يوم االثنين 26 أكتوبر. في حالة الضوء األصفر، يحضر 
التالميذ فصول التعليم بشخصهم يومين كل أسبوع ويتابعون التعلم عبر اإلنترنت في األيام الثالث 

األخرى.
 

يتبع التالميذ إما الجدول "أ" أو "ب"، حيث تحضر المجموعة أ الفصول المدرسية يومي االثنين 
والخميس وتحضر المجموعة ب الفصول المدرسية يومي الثالثاء والجمعة. يتعلم جميع التالميذ 

التعليم االفتراضي أيام األربعاء، حيث يجب تواجد جميع الموظفين في المباني. يجري التعلم عبر 
اإلنترنت مع مجموعات صغيرة لمدة ساعتين. يستغل المعلمون بقية الوقت في التخطيط للتعلم عبر 
اإلنترنت وفي التطوير المهني. إذا وافق يوم االثنين عطلة، لن يحتوى جدول حضور الطالب على 

يوم افتراضي يوم األربعاء. وبداًل من ذلك، سوف تحضر المجموعة "أ" الفصول المدرسية يوم 
األربعاء والخميس وتحضر المجموعة "ب" الفصول المدرسية في مواعيدها العادية.
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التقييم الصحي
سيجري جميع اآلباء وأولياء األمور فحًصا صحيًا أساسيًا ألطفالهم قبل مغادرتهم المنزل إلى المدرسة كل يوم. إذا كان الطفل مصابًا بأي من األعراض المذكورة 

أدناه، فيجب إبقاء الطفل في المنزل. تواصلوا مع ممرضة المدرسة للحصول على التوجيه بشأن العودة إلى المدرسة. سيُحدد مقدم الرعاية الصحية ما إذا كان 
الطفل مصابًا بفيروس كوفيد-19 أو كان تشخيصه غير ذلك. إذا تأكدت إصابة الطفل بفيروس كوفيد-19، فيجب عزله في المنزل لمدة 10 أيام أو حتى يمنحه 

مقدم الرعاية الصحية إذنًا كتابيًا بالعودة إلى المدرسة. 

سيجري جميع الموظفين تقييًما ألعراضهم كل يوم قبل الحضور إلى العمل؛ وسوف يُسأل التالميذ عما إذا كانوا قد خضعوا للفحوصات الصحية قبل مغادرتهم 
المنزل إلى المدرسة. 

يجب أن تتواصل األسر التي ال تمتلك أجهزة قياس حرارة مع المدرسة للحصول على المساعدة. إذا أصبح فحص درجة الحرارة إلزاميًا على جميع التالميذ 
بصورة يومية في المدرسة، فسوف يُبلغ ممثلو المنطقة التعليمية اآلباء وأولياء األمور والمجتمع. سوف تجري فحوصات درجة الحرارة في المدرسة بأجهزة 

قياس باألشعة تحت الحمراء بدون لمس الجلد. 

أعراض األنفلونزا السنوية وكوفيد-19 متشابهة وتشمل: 
السعال  • الحمى )100 درجة فهرنهايت أو أكثر( أو القشعريرة   •  
التعب  • ضيق التنفس أو صعوبة التنفس   •  

احتقان الحلق  • أوجاع العضالت أو الجسم    •  
أوجاع العضالت أو الجسم  • االحتقان أو سيالن األنف   •  
فقدان حاسة التذوق أو الشم  • الصداع   •  

الغثيان أو القيء   • احتقان الحلق    •  
اإلسهال   •  

إذا ظهرت عالمات اإلصابة بكوفيد-19 على التالميذ أو الموظفين، فسوف يجري فصلهم عن اآلخرين فوًرا.  يجب على الموظفين المراقبين للوضع ارتداء 
معدات وقاية شخصية مالئمة. سوف يجري تعقيم الفصل أو المنطقة التي ظهرت فيها عالمات اإلصابة بكوفيد-19 بدقة. يقع على عاتق المنطقة التعليمية 

التواصل مع اإلدارة الصحية بمقاطعة توليدو-لوكاس واإلبالغ عن الحاالت المؤكد إصابتها بفيروس كورونا. 
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التنظيف والتعقيم 
مع أخذ صحة وسالمة التالميذ والموظفين في االعتبار، فقد جرى تنفيذ مجموعة من بروتوكوالت التنظيف والتعقيم المخصصة لهذا العام الدراسي، بما في ذلك 
تنظيف وتعقيم األسطح التي يتكرر لمسها. سوف نطلب من التالميذ والموظفين المساعدة في هذه الجهود بمسح مكاتبهم خالل اليوم الدراسي. سوف نطلب أيًضا 

من التالميذ تعقيم خزاناتهم ومستلزماتهم الشخصية األخرى. 

 .TPS تم تركيب موزعات لمعقم األيدي في جميع أنحاء مكاتب ومدارس
تم تركيب الفتات ودروع زجاجية وشرائط وحواجز لضمان تحقيق التباعد االجتماعي عند وجود الطالب في الردهات وذلك في المكاتب والمدارس فضاًل عن 

استخدام ذلك كطريقة لتذكير الجميع بمسؤوليتهم الشخصية عن الحفاظ على سالمتهم وسالمة اآلخرين.

سوف تولي فرق صيانة المباني عناية خاصة بتعقيم المقاصف والحمامات ونوافير الشرب واألسطح التي يتكرر لمسها.

تلقّى جميع أعضاء موظفي الحراسة تدريبًا خاًصا قّدمه متخصص في مكافحة الفيروسات حول أساليب التنظيف والتعقيم المناسبة. كما تلقّوا تدريبًا حول كيفية 
استخدام أجهزة التعقيم الكهروستاتيكية المحمولة باليد. كما سوف يتبعون الممارسات اإللزامية المنصوص عليها من جانب إدارة أوهايو التعليمية وإدارة أوهايو 

الصحية.
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أوقات الطعام 
ستكون طريقة تلقي التالميذ لإلفطار والغداء مختلفة هذا العام بسبب كوفيد-19 وسوف تشمل تحديد عدد الطالب الذين يمكنهم الجلوس على طاولة في نفس 

الوقت وتخصيص مقاعد.

 سيقوم الطالب بإزالة أغطية الوجه أثناء الغداء وتخزينها حسب توجيهات إدارة المدرسة.

سوف يجري تقديم الوجبات الجاهزة للطالب ليأخذوها إلى المنزل في األيام التي يشاركون فيها في التعلم عبر اإلنترنت.اإلفطار
لن يجري تقديم وجبة اإلفطار في المدرسة. سوف يتلقى التالميذ وجبات اإلفطار ألخذها معهم إلى المنزل وتناولها قبل الحضور إلى المدرسة. الجدول كالتالي: 
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تالميذ المجموعة أ
•  التالميذ الذين يحضرون إلى المدرسة يوم االثنين سوف يأخذون وجبات اإلفطار    

معهم إلى المنزل أليام الثالثاء واألربعاء والخميس
 

يوم الخميس، سوف يأخذ التالميذ وجبات إفطار ليومي الجمعة  واالثنين  •  

طالب المجموعة ب
•  التالميذ الذين يحضرون إلى المدرسة يوم الثالثاء سوف يأخذون للمنزل وجبات    

إفطار أليام األربعاء والخميس والجمعة
 

يوم الجمعة، سوف يأخذ التالميذ معهم إلى المنزل وجبات اإلفطار ليومي االثنين والثالثاء  •  

الغداء
سوف يجري تقديم الغداء في المدرسة - سوف يتلقى التالميذ أيًضا وجبات غداء جاهزة ألخذها 

معهم إلى المنزل وتناولها في األيام التي يشاركون فيها في التعلم عبر اإلنترنت.

تالميذ المجموعة أ
•  التالميذ الذين يحضرون إلى المدرسة يوم االثنين سوف يأخذون معهم للمنزل وجبات   

الغداء ليومي الثالثاء واألربعاء

يوم الخميس، سوف يأخذ التالميذ وجبات إفطار ليومي الجمعة  •  

 طالب المجموعة ب
•  التالميذ الذين يحضرون إلى المدرسة يوم الثالثاء سوف يأخذون معهم إلى المنزل   

وجبات الغداء أليام األربعاء والخميس والجمعة

 

تالميذ األكاديمية االفتراضية
يستطيع الطالب الملتحقون باألكاديمية االفتراضية استالم وجبات اإلفطار والغداء أيام األربعاء من مدرستهم المنزلية المعنية. سوف يحتاج اآلباء وأولياء األمور االتصال بالمدرسة مقدًما لحجز 

الوجبات للتلميذ.

 



النقل والمواصالت
سوف يجري تعقيم الحافالت الصفراء التابعة لمدارس TPS في كل محطة وقوف وبعد كل جولة.  يجب على التالميذ ارتداء أغطية للوجه أثناء ركوب 

الحافلة ويجب عليهم االلتزام بالتباعد االجتماعي. لن يُسمح إال بركوب تلميذ واحد في كل مقعد؛ ويُمكن لألشقاء الجلوس معًا.
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إدارة الفصول
الغياب

 لن تعاقب سياسات الغياب الخاصة بالمنطقة التعليمية الطالب المصابين بأعراض المرض أو المحجوزين في الحجر أو العزل. للعودة 
للمدرسة بعد الغياب المتعلق بفيروس كوفيد-19، يجب على التلميذ أن يحقق معايير CDC: عدم اإلصابة بالحمى لمدة 24 ساعة دون 

استخدام دواء خافض للحرارة، تحّسن األعراض التنفسية، ومرور 10 أيام على األقل منذ ظهور أول األعراض. إذا تأكدت إصابة التلميذ 
بفيروس كوفيد-19 بالفحص مع عدم وجود أعراض، فال يمكن أن يعود إلى المدرسة حتى مرور 10 أيام بعد الفحص. إذا أُصيب التالميذ 
أو الموظفون بأعراض كوفيد-19 في المنزل، فال يجب عليهم الحضور إلى المدرسة أو العمل ويجب عليهم اتباع توصيات CDC للتقييم 

والفحص و/أو السعي للحصول على رعاية طبية مناسبة. يجب على الموظفين إبالغ الموارد البشرية والمشرف عليهم. قد يكون من 
الواجب على التالميذ والموظفين تقديم مستندات تتعلق بأعراضهم وعالجهم عند العودة إلى المدرسة أو العمل.

الفسحة
يجب على التالميذ ارتداء غطاء الوجه أثناء الفسحة.

RESPONSIBLE
REOPENING



المستلزمات
ننصح التالميذ بجلب زجاجات مياه معبأة معهم إلى المدرسة كل يوم.    •

يجب على التالميذ إحضار أجهزة Chromebook الخاصة بهم مشحونة بالكامل إلى المدرسة كل يوم.   •
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نظام إدارة الزوار
استثمرت المنطقة التعليمية في نظام إدارة جديد للزوار يُسمى Raptor يفحص ويتعقب كل من يدخل ويخرج من المدارس والمكاتب. 

يتحقق النظام من الزوار من قاعدة بيانات مخصوصة موضوعة من جانب مدارس TPS، وقد تحتوي قاعدة البيانات على زوار 
محظورين أو يوجد بحقهم إنذارات تخص الحضانة. يجري تسجيل معلومات الزوار وتاريخ تسجيل دخولهم بشكل دقيق وموثوق

لكل زائر يدخل المدرسة وسوف يشمل سؤااًل حول كوفيد-19 ألغراض التعقب. يجب على جميع الزوار تقديم معلومات رخصة القيادة 
.Raptor والتي سيتم إدخالها في نظام
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حاالت كوفيد-19
تلتزم مدارس Toledo Public Schools بإبالغ قسم الصحة بمقاطعة توليدو-لوكاس عند ظهور أي حالة مؤكدة لإلصابة بكوفيد-19 

في أي وقت. بتوجيه من إدارة الصحة، سوف يساعد موظفو مدارس TPS في تتبع المخالطين باستخدام قوائم الفصول ومخططات 
الجلوس والنقل واالشتراك في النشاطات الال منهجية واأللعاب الرياضية.

 

سوف يجري تحديد تاريخ العودة إلى المدرسة بالتعاون مع إدارة الصحة وسوف يجري إبالغ معلم الفصل. 

عند تأكد إصابة التلميذ بالمرض، سوف يجري إرسال خطابات لمنازل زمالئه في الفصل ؛ وسوف يتم إبالغ جميع األسر والموظفين في 
نفس المبنى - إما عبر البريد اإللكتروني أو االتصال الهاتفي - عند كشف إصابة تلميذ أو موظف بكوفيد-19.
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غطاء الوجه
التوجيهات التالية مقترحة بخصوص غطاء الوجه: 

اغسل األيدي بالماء والصابون أو بمعقم األيدي قبل ارتداء الكمامة وبعدها  •  
• استخدم األربطة أو الحلقات الرتداء الكمامة أو خلعها   

• يجب أن تغطي الكمامة الوجه من طرف األنف حتى الذقن   
• ال يجوز للمستخدمين لمس مقدمة الكمامة، ال سيما أثناء خلعها   

• يجب غسل الكمامة وتجفيفها يوميًا والتخلص منها إذا أصبحت مبتلة أو متسخة  

مالحظة: ارتداء غطاء الوجه ال يُغني عن الحاجة لغسل األيدي بشكل منتظم وال عن التباعد االجتماعي.
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غطاء الوجه
 

يستطيع التالميذ الحصول على "راحة من ارتداء الكمامة" أثناء الغداء عند الجلوس وتناول الطعام.  •  

•  يجب على التالميذ الذين يستقلون الحافلة ارتداء أغطية الوجه قبل ركوب الحافلة ويجب عليهم اإلبقاء عليها على   
وجوههم أثناء وجودهم في الحافلة. 

 
•  سوف يتعرض التالميذ الذين يرفضون ارتداء أغطية الوجه إلجراءات تأديبية، بما يشمل االتصال بأولياء   

أمورهم للحضور الصطحابهم للمنزل. 
 

•  يُحظر ارتداء أغطية الوجه التي يُمكن اعتبارها مسيئة أو مهينة لآلخرين؛ او التي تحتوي على رموز تحض   
على الكراهية أو االضطهاد؛ أو التي تشير إلى عضوية العصابات أو التي تعتبر معيقة للعملية التعليمية. 

•  تحتفظ إدارة المدرسة بالحق في تحديد ما إذا كان غطاء وجه معين معيقًا للعملية التعليمية أم ال حسب    
الموصوف أعاله 

ال يجوز ارتداء أغطية الوجه من الباندانا أو أقمشة الباندانا  •  

يجب أن يغطي غطاء الوجه األنف والفم والذقن.   •  

•  سيتم منح إعفاءات للطالب الذين لديهم اعتبارات طبية أو خاصة تمنعهم من ارتداء أغطية الوجه. يجب تقديم   
مستند من مقدم الرعاية الصحية أو مذكرة من ممرضة المدرسة من قِبل أولئك الذين ال يستطيعون ارتداء أغطية 

الوجه
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