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 یرجى االطالع هنا على عرض .Elzie Patton فیما یلي تفاصیل محددة تتعلق بكیفیة تنفیذ خطة إعادة دخول المنطقة في
 .مجلس مدرسة مقاطعة ویلسون من 16 یولیو
 
 بروتوكوالت الصحة والسالمة
 سیتم إجراء الفحوصات عند الوصول لكل من الطالب والموظفین
 سیتم إجراء فحوصات درجة الحرارة باستخدام موازین الحرارة التي ال تعمل باللمس بواسطة فریق تحیة الموظفین عند 
 الوصول. سیتم إرسال أي طالب بدرجة حرارة 100.4 أو أعلى إلى موقع مراقب منفصل وإحالته إلى ممرضة المدرسة
 للمتابعة. أي موظف بدرجة حرارة 100.4 أو أعلى سوف یقوم بإخطار المسؤول لتسهیل التغطیة الصفیة وسیتم عزله
 .وإحالته إلى ممرضة المدرسة للمتابعة
 سیتم إجراء استبیان األعراض من قبل معلم الصف. سیتم استخدام الملصقات التي تحتوي على أسئلة "مناسبة لألطفال"
 .إلجراء فحص األعراض هذا
 ؟COVID-19 هل كنت مع شخص لدیه حالة مؤكدة من
 هل تعاني من السعال أو ضیق التنفس أو التهاب الحلق؟
 هل عانیت من فقدان جدید في الطعم أو الرائحة؟
 هل عانیت من قيء أو إسهال خالل الـ 24 ساعة الماضیة؟
 سیتم تحویل أولئك الذین یعانون من أعراض إلى ممرضة المدرسة للمتابعة
 التوعیة باألعراض والدروس الروتینیة لغسل الیدین التي یدرسها كل معلم
 تخفیف المخاطر
 تقلیل عدد األشخاص في المناطق المشتركة 
 .سیذهب الطالب مباشرة إلى الفصول الدراسیة عند الوصول
 انتشر واستغل المساحات في الغداء والعطلة
 سیتم تخصیص الجداول في الكافتیریا
 سیتم تخصیص مناطق االستراحة حسب الفصل 
 سیتم استخدام الكافتیریا بسعة منخفضة
 سیتم استخدام إحاالت العیادة االفتراضیة من قبل معلمي الفصول الدراسیة
 نظف المكاتب بین التغییرات الطبقیة
 سیقوم المعلمون بتسهیل التنظیف والصرف الصحي 
 سیستخدم الطالب المستلزمات الشخصیة الخاصة بهم بدًال من مشاركة المستلزمات في الفصل الدراسي. یجب وضع عالمة 
 على لوازم الطالب التي یتم إحضارها إلى المدرسة بأسماء الطالب. أي نوع من مستلزمات المجموعة الصغیرة سیكون
 .فرًدا أو معقًما بعد كل استخدام
 :إجراءات النظافة للموظفین والطالب 
 أوقف االنتشار
 غسل الیدین 



 ستكون مستلزمات الصرف الصحي الیدوي متاحة للطالب في جمیع األوقات 
 .سیتم توفیر منظف الرذاذ للمدارس لكل معلم
 !إذا كان الوالدان یرغبان في إرسال المستلزمات ، یرجى إرسال المناشف الورقیة *
 
 أغطیة الوجه
 أغطیة الوجه اختیاریة للطالب والموظفین في المناطق التي یكون فیها التواصل االجتماعي ممكًنا (مثل الفصول الدراسیة
 (والممرات األقل ازدحاًما وما إلى ذلك
 یتم تشجیع تغطیة الوجه بقوة في المناطق عالیة الخطورة حیث ال یمكن إجراء التباعد االجتماعي (على سبیل المثال:
 انتقاالت الحافالت ، والوصول ، والفصل ، والممرات المزدحمة ، والعیادة / مناطق العزل ، وللمعلمین الذین یعملون على
 (مقربة (في نطاق 6 أقدام) من اآلخرین
 .ستكون أغطیة الوجه التي یمكن التخلص منها متاحة ولكن الطالب مدعوون إلحضار الخاصة بهم من المنزل
 سیطلب من الطالب ارتداءها في الحافالت المدرسیة 
 ستكون أغطیة الوجه والمقاعد المخصصة مطلوبة للطالب الذین یستخدمون وسائل النقل التي توفرها المقاطعة ، بما في ذلك
 .الحافالت المدرسیة
 .سیتم توفیر أغطیة للوجه یمكن التخلص منها إذا لم یكن لدى الطالب خاصته
 یعتبر رفض ارتداء غطاء الوجه أثناء استخدام وسائل النقل التي توفرها المقاطعة جریمة من الفئة 1 ویمكن أن یؤدي إلى
 .تعلیق الطالب من حافلة المدرسة
 .قد یؤدي الرفض المستمر إلى إخراج الطالب من وسائل النقل التي توفرها المقاطعة
 سیخصص الطالب مقاعد في الفصل وفي الحافالت
 سیتم تتبع جهات اتصال الطالب بناًء على المناطق المعینة
 ال رحالت میدانیة أو تجمعات على مستوى المدرسة
 سیتم االعتراف بالطالب واالحتفال بطرق بدیلة
 البقاء في المنزل عندما یكون ذلك مناسًبا
 WCS إرشادات التمریض / المرض واألدویة لـ
 COVID-19 أعراض
 



 

 

 االجتماعیة - الدعم العاطفي

 كمدرسة ، لذلك SEL في كل جدول دراسي. سیتم استخدام تقویم لمواضیع وأنشطة (SEL) یتم دمج اجتماعات التعلم العاطفي االجتماعي
 الخاص بكل أسبوع في الرسائل اإلخباریة للوالدین. سیتم SEL كمجتمع مدرسي. سنقوم بتضمین هدف SEL نعمل جمیًعا نحو تحقیق أهداف
 مع مستشار مدرستنا لبناء مجتمع داخل الفصول الدراسیة SEL الخاص بنا ، أثناء دروس SEL تدریس دروس من الخطوة الثانیة ، منهج
 .وتعزیز التطور االجتماعي والعاطفي للطالب. سیخلق الموظفون بیئة تعلیمیة آمنة وجسدیة وداعمة وجذابة تعزز نجاح جمیع الطالب

 rozzellk@wcschools.com یمكن االتصال بمستشارة مدرستنا ، السیدة روزیل ، على 

 .أو باالتصال بالمدرسة على رقم 9630-773-615

 تعلیمات أكادیمیة

 جدول التعلم التقلیدي
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 ضمن جدول التعلم التقلیدي ، سیتم اتباع جمیع جداول الفصول الدراسیة كما هو الحال في السنة الدراسیة العادیة مع التركیز على تطهیر

 األسطح واللوازم ، والتشتیت االجتماعي عند االقتضاء ، وغسل الیدین وغیرها من العادات الصحیة بین الطالب والموظفین. سیتم استخدام
 .المساحات المشتركة مثل الكافتیریا والملعب بقدرة مخفضة مع تطبیق ممارسات الصرف الصحي

 

 جدول التعلم الهجین

 المدرسة یومي الثالثاء والخمیس A ضمن جدول التعلم المختلط ، سیتم تقسیم الطالب إلى مجموعتین أو مجموعتین. سیحضر الطالب في الفوج
 المدرسة یومي األربعاء والجمعة من كل أسبوع. سیتم تكلیف الطالب بمهام وأنشطة إلكمالها B من كل أسبوع بینما سیحضر الطالب في الفوج
 في األیام التي ال یكونون فیها في مبنى المدرسة المادیة. سیكون یوم االثنین هو یوم التعلم عن بعد لجمیع الطالب. سیتم تجمیع األشقاء مع
 أسرهم لاللتحاق بالمدرسة في نفس أیام الفوج. یتم تقسیم المجموعات النموذجیة حسب خطوط الحافالت ، وسیظل النقل متاًحا لهذه األیام. سیتم
 تزوید الطالب بجدول زمني مفصل ألیام التعلم الخاصة بهم في جدول التعلم المختلط إذا قررت المنطقة اتخاذ قرار االنتقال إلى هذا النموذج.
 .سیكون الموظفون في الموقع من االثنین إلى الجمعة كل أسبوع ، وسیكونون متاحین عبر البرید اإللكتروني

 سیتم تعدیل الجداول الزمنیة ألیام التعلم الشخصیة لتوفیر المسافة االجتماعیة في جمیع أنحاء المبنى بما في ذلك الكافتیریا والملعب. سیستمر

 التركیز على تطهیر األسطح واللوازم ، والتشتیت االجتماعي عند االقتضاء ، وغسل الیدین وغیرها من العادات الصحیة بین الطالب
 .والموظفین

 جدول التعلم عن بعد

 سیستمر التعلم وفًقا لجدول زمني بعید. ، COVID-19 أو مدارس مقاطعة ویلسون بإغالق مرافق مدرستنا بسبب EPE في حالة ضرورة قیام

 من جدول التعلم عن بعد هنا. سیرسل المعلمون رسائل إخباریة أسبوعیة عبر البرید اإللكتروني EPE یمكنك الوصول إلى نسخة مسودة
 إلعطاء تفاصیل بخصوص روابط التعلم لألسبوع. سیحصل المعلمون أیًضا على ساعات عمل عندما یمكن االتصال بهم عبر البرید اإللكتروني

 سیتم تقدیم ساعات العمل من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة 1:30 صباًحا حتى 2:30 مساًء ویمكن االتصال .Google أو الهاتف أو فتح لقاء

 .بممثل مستوى الصف من الساعة 6: 00-7: 00 مساًء من االثنین إلى الجمعة

 صادر عن المدرسة والذي سیتم تخصیصه لكل طالب. سیتلقى الطالب في الصفوف من 3 إلى Chromebook 5 سیتم تزوید الطالب بجهاز

 الخاصة بهم بعد عطلة الخریف. یمكن إكمال Chromebook أجهزة K-2 في بدایة العام الدراسي بینما ستتلقى Chromebook أجهزة
 للصفوف من الروضة إلى الصف الخامس. سیتمكن جمیع الطالب من الوصول إلى ClassLink جمیع أنشطة التعلم عبر اإلنترنت من خالل
Thrivist من خالل ClassLink من أجل تلقي تعلیمات خاصة بالفصل لمهام التعلم عبر اإلنترنت. 

 إذا لم تتمكن من الوصول إلى اإلنترنت ، فسوف نقدم حزم تعلم ورقیة للعائالت لیكملها الطالب أثناء تواجدهم في المنزل ، جنًبا إلى جنب مع 
 أیًضا بمثابة نقطة وصول لإلنترنت EPE المكالمات الهاتفیة المتكررة - إما إلى الطالب مباشرة أو إلى والدیهم. سیكون موقف سیارات
 .للعائالت التي تحتاج إلى الوصول إلى اإلنترنت



 

 توزیع حزمة التعلم

 .ضمن جدول التعلم المختلط ، سیتلقى الطالب حزم المنزل ویعیدونها في أیام التعلم المقررة داخل المدرسة كل أسبوع

 إذا كان في جدول التعلم عن بعد ، سیتمكن أولئك الذین لیس لدیهم خدمة إنترنت من تلقي وإرجاع حزم التعلم والمواد التعلیمیة األخرى مثل كتب المكتبة كل
 ویتم استالمها یوم الخمیس من ClassLink على Destiny یوم خمیس من الساعة 7 صباًحا إلى الساعة 4 مساًء. یمكن طلب كتب المكتبة من خالل تطبیق
 الساعة 7 صباًحا حتى الساعة 4 مساًء. إذا كانت هناك حاجة إلى یوم بدیل للتسلیم أو التقاط العناصر ، فیجب على الوالدین االتصال بمكتب المدرسة على
 .الرقم 630-773-9630 لتحدید موعد

 .تقریًبا ولن یحتاج اآلباء إلى الحضور إلى المدرسة لترك هذه المهام أو استالمها Chromebook یرجى مالحظة أنه سیتم تسلیم المهام المكتملة على أجهزة

 مصادر إضافیة 

 مصادر التعلم للطالب واألسر 

 اقتراحات التعلم عن بعد للعائالت 

 (جاهز. جلس. إعادة االتصال (موارد / معلومات المنطقة

 

 تعلیم افتراضي

 تقدم مدارس مقاطعة ویلسون لآلباء خیار تسجیل أطفالهم في بیئة تعلیمیة افتراضیة بدوام كامل للفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2020-21. قم
 بزیارة تسجیل التعلم االفتراضي 2020-2021 للحصول على معلومات حول التوقعات ، وعروض الدورات الدراسیة ، واعتبارات التعلیم الخاص ، وعوامل
 .أخرى بعین االعتبار



 .تم تمدید الموعد النهائي للتسجیل في التعلم االفتراضي حتى األحد 19 یولیو ظهرا

 .سیتواصل مدیر المدرسة مع أولیاء أمور المتعلمین االفتراضیین بمعلومات إضافیة تتعلق ببرنامج التعلم االفتراضي بمجرد االنتهاء من الخطط

 

 دعم التكنولوجیا

 .للطالب الستخدامه في أیام التعلم عن ُبعد Chromebook سیتم تعیین جهاز

 دعم تقني

 :عبر البرید اإللكتروني EPE اتصل بفریق الدعم الفني لشركة

 smallwoodc@wcschools.com كارول سمولوود في

 myerse@wcschools.com إرین مایرز على

 أو االتصال على المدرسة على الرقم 9630-773-615

 لنتحدث - تكنولوجیا المنطقة

 ضمن عالمة التبویب األقسام ، حدد .www.wcschools.com لطرح سؤال في دعنا نتحدث ، قم بزیارة الصفحة الرئیسیة لمدارس مقاطعة ویلسون على
 .على الجانب األیمن من الشاشة Let'S Talk التقنیة. یتم إدراج رمز

 یجب على الطالب اتباع سیاسة االستخدام المقبول عند استخدام التكنولوجیا التي تقدمها المدرسة في أي جدول زمني للتعلم. یرجى مراجعة هذه السیاسة مع
 .طفلك

 

 وسائل النقل

 .سیتم تحدیث هذا الرابط عندما یوفر النقل المزید من التفاصیل للعام الدراسي 2021-2020

 

 الزائرین

 إجراءات الصحة اآلمنة للزائر

 للحد من مخاطر المرض لطالبنا ، لن ُیسمح للزوار في الفصول الدراسیة أو الكافتیریا أو مناطق أخرى من مبنى المدرسة ما لم یقدموا خدمة متعاقد علیها
 معتمدة من المنطقة أو المدرسة. سُیطلب من اآلباء الذین یلتقطون أو ینزلون طفلهم إجراء فحص األعراض قبل دخول المبنى وارتداء قناع عند دخول المبنى.
 .یمكن للوالدین فقط الذهاب بقدر عداد المكتب األمامي

 بالنسبة للوالدین الذین یحضرون أشیاء لطفلهم ، سُیطلب منك ترك العناصر في الحاویة المسماة في الدهلیز األمامي. ثم یقوم موظفو المكتب باسترداد العنصر
 .وإحضاره إلى طفلك

 .فنحن نطلب منك االمتناع عن القدوم إلى مدرستنا ألن سالمة وصحة طالبنا وموظفینا هي أولویتنا القصوى ، COVID-19 إذا كنت ُتظهر أي أعراض لـ

 سیتم نشر جولة فیدیو افتراضیة لمنشآت مدرستنا على موقع مدرستنا قبل بدایة العام الدراسي. سنستضیف أیًضا منازل افتراضیة مفتوحة حیث ستتمكن من
 .مقابلة معلم طفلك والتعرف على إجراءات األسبوع األول
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 توقعات الحضور

 سیتم أخذ الحضور كل یوم في جمیع جداول التعلم. سیتم أخذ الحضور إلى جدول التعلم التقلیدي كالمعتاد. یرجى االطالع على سیاسة الحضور للتعلیم المختلط
 .والبعید في المقاطعة للحصول على إرشادات حول الحضور في جداول التعلم هذه

  

 ال یجب أن یأتي الطالب والموظفون إلى المدرسة / العمل عندما ال یشعرون بتحسن. إذا كان الفرد یعاني من حمى 100.4 ، فیجب علیه البقاء في المنزل
 .لمدة 72 ساعة أو حتى یخلو من الحمى

  

 إذا قامت ممرضة المدرسة بإرسال منزل طالب مصاب بالحمى ، فسیتم إعفاء الغیاب تلقائًیا ولن یضطر الطالب إلى إحضار مالحظة. إذا استمرت الحمى بعد
 .72 ساعة ، فسوف ُیطلب منه إحضار مالحظة الطبیب إلعفاء الغیاب

  

 فیجب على ولي األمر / الوصي االتصال بمدیر المدرسة. یمكن للطالب العودة إلى المدرسة بعد إكمال ، COVID-19 إذا تم تشخیص إصابة الطالب بـ
 :إرشادات الحجر الصحي واستیفاء المعاییر التالیة

 (انقضى ما ال یقل عن 3 أیام (72 ساعة) منذ التعافي (بدون حمى .1

 .(دون استخدام األدویة الخافضة للحرارة

 (تحسنت أعراض الجهاز التنفسي (السعال وضیق التنفس وما إلى ذلك .2

 EPE كود الشرف األكادیمي

 توقعات السلوك في اإلعدادات الهجینة / البعیدة

 .یتوقع من الطالب تسجیل الدخول أثناء أوقات التعلیمات المجدولة

 .سیكون الطالب جاهزین بالمواد الالزمة والمشاركة بنشاط خالل وقت التدریس المحدد بالكامل

 .یجب استخدام میزة الدردشة فقط لطرح أو اإلجابة عن األسئلة التي یطرحها المعلم

 .سیقوم الطالب بإكمال العمل المعین بدون مساعدة غیر عادلة في الجدول الزمني الذي یتوقعه المعلم

 صفحة التوقیع

 

 الجامعة األم

 جلس. أعد االتصال ، والذي سیكون بمثابة موقع مركزي لآلباء للحصول على معلومات مهمة وتدریب .KIDS: Ready ، أنشأت المنطقة موقًعا إلكترونًیا
 .بشأن جداول التعلم المختلفة وكیفیة دعم طالبك في المنزل

 



 

 

 معلومات للتواصل

 مكتب الجبهة إلزي باتون 9630-773-615

 pulleya@wcschools.com أنجي بوللي ، المدیر الرئیسي

 mckinneyld@wcschools.com الكوندا مكیني ، مساعد. المدیر
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