
على مدار الثالثین یوًما األولى من المدرسة، یجب على أي طفل یزید عمره عن عامین ارتداء قناع ُمحكم داخل الحرم المدرسي، باستثناء 
خالل تناول وجبات الطعام.   على الُرغم من أن إرشادات الصحة العامة تسمح لألفراد الُمحصّنین بخلع األقنعة في حیاتھم الخاصة، نواصل 
في الوقت الحالي تنفیذ تدابیر ارتداء األقنعة بالنسبة لجمیع الموظفین في الحرم المدرسي. ویسمح لنا ھذا بتنفیذ ھذه التدابیر الثابتة في جمیع 

أنحاء الحرم المدرسي، ونكون قدوة یحتذي بھا جمیع الطالب
بعد مرور الثالثین یوًما األول، سنراجع ھذا األجراء بناًء على آراء اآلباء وبیانات كوفید المحلیة وفرص تطعیم الطالب والموظفین.  ستتوفر 

أقنعة الوجھ التي یمكن التخلص منھا في الحرم المدرسي. 

ستستمر تجمعات الطالب. سنتتبع ھؤالء الذین یقضي معھم طالب مدرستنا الوقت طوال الیوم. وسیسمح لنا ھذا بالتعقب 
والحجر الصحي لمنح انتشار الفیروس داخل حرمنا المدرسي.

نوصي الطالب بالحفاظ على مسافة 3 أقدام من بعضھم بعًضا في األماكن الداخلیة. وعلى الرغم من أن الطالب قد یحافظون 
على مسافة 3 أقدام تفصلھم عن الطالب اآلخرین في مجموعتھم الخاصة، فسیظلون على مسافة 6 أقدام من طالب المدرسة 

اآلخرین في المجموعات األخرى.
عندما یكونون بالخارج، لن یكون ھناك حاجة إلى الحفاظ على التباعد الجسدي. وننصح طالب المدرسة بتجنب مالمسة 

بعضھم بعًضا، لذلك تحظر المصافحة أو العناق، لكن نأمل أن تعود األمور إلى طبیعتھا قریًبا!

ھل سیرتدي طفلي قناًعا داخل المدرسة؟
 

ھل سیكون الطالب في مجموعات ویحافظون على التباعد الجسدي كذلك؟ 

نحرص في سبیل الحفاظ على سالمة مجتمعنا على تطبیق أنظمة اختبار وتعقب المخالطین والحجر الصحي والتواصل في 
حالة تشخیص أحد باإلصابة بفیروس كوفید أو ظھرت علیھ األعراض أو تعرض لھ داخل الحرم المدرسي.

یجب على أي شخص جاءت نتیجة اختباره إیجابیة أن یخضع لحجر صحي لمدة 10 أیام وأن تختفي آثار الحمى وتتحسن 
أعراضھ قبل أن یعود إلى المدرسة مرة أخرى.

یمكن ألي شخص یعاني من عرض ما المجيء إلى الحرم لكنھ سیخضع الختبار سریع. وإذا جاءت نتیجة االختبار سلبیة 
وكان ال یعاني من الحمى، فیمكنھ الذھاب إلى المدرسة.

ال یحتاج األشخاص الذین تلقوا التطعیم إلى الخضوع للحجر الصحي عند التعرض لحالة إیجابیة. یجب على أي شخص غیر 
محّصن تعرض لحالة إیجابیة الخضوع لحجر صحي، مع اتباع إرشادات مركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا. یمكن 
للشخص غیر المحّصن الذي تعرض لحالة إیجابیة العودة إلى المدرسة بعد مرور 7 أیام إذا انتظر لمدة 5 أیام بعد التعرض، 

والخضوع الختبار كوفید على أن تكون نتیجة االختبار سلبیة.

ما اإلجراءات التي یجب اتخاذھا إذا كان األطفال یعانون من أحد أعراض كوفید-19 أو جاءت نتیجة اختبارھم إیجابیة؟

Rocketship Nashville دلیل الصحة والسالمة من كوفید الخاص بمدرسة
للعام الدراسي 22-21

 

ستعرض مدرسة Rocketship أیًضا إجراء اختبارات للطالب والموظفین الذین تظھر علیھم أعراض أثناء الیوم الدراسي 
كطریقة "تسمح لھم" بالوجود بداخل حرم المدرسة وھم یعانون من أحد عراض كوفید، بخالف الحمى. وال نرغب في إجراء 

اختبارات سریعة للطالب دون إذن من آبائھم.
سیخضع جمیع موظفي Rocketship الختبار كوفید مرة أسبوعًیا.

ھل یمكن أن یخضع طفلي الختبار كوفید-19 داخل حرم المدرسة؟



تشّجع Rocketship الموظفین والطالب المؤھلین لتلقي التطعیم ضد كوفید-19 وتدعمھم في ذلك، رغم أن التطعیم ضد 
كوفید-19 لیس مطلوًبا لھم. عندما یصبح العدید من األفراد داخل المجتمع من معلمین وموظفین وأولیاء أمور محمیین من 
فیروس كورونا، فإن األشخاص غیر المحمیین، مثل األطفال الذین یتعذر علیھم تلقي التطعیم أقل عرضة لإلصابة بفیروس 

كورونا.

ھل سیتعین على الموظفین والطالب التطعیم للسماح لھم بدخول حرم المدرسة؟

یمّثل غسل الیدین، وتعقیم الیدین في حالة عدم توفر غسل الیدین، أحد الطرق الرئیسیة التي نحافظ بھا على صحة أنفسنا 
واآلخرین، لیس فقط من كوفید-19، ولكن من العدید من الجراثیم المحیطة بنا التي قد تصیبنا بالمرض. وأثناء جائحة 

كوفید-19، من األھمیة بمكاٍن أن یحرص األفراد على تنظیف أیدیھم قبل مالمسة الوجھ أو القناع وبعد مالمستھ، وقبل دخول 
األماكن العامة ومغادرتھا ولمس األشیاء التي لمسھا آخرون من قبل.

یجب على جمیع طالب المدرسة غسل أیدیھم بالماء والصابون لمدة 20 ثانیة على األقل أو استخدام معقم الیدین إذا لم یتوفر 
 الماء والصابون أو عند عدم غسل الیدین باستمرار. 

ھل سیستمر الطالب في غسل أیدیھم وتعقیمھا بصورة متكررة؟

لقد حرصنا على تحدیث أعمال التدفئة والتھویة وتكییف الھواء. وسنستعین بموردي أعمال التدفئة والتھویة وتكییف الھواء في 
حرم المدرسة كل شھرین لفحص الفالتر وتغییرھا حسب الحاجة. وستعمل ھذه األنظمة طوال الیوم للحفاظ على نقاء الھواء.

سنخصص لكل مساحة جھاز تنقیة ھواء وسنفتح النوافذ عندما تسمح ظروف الجو بذلك.

ومن األھمیة تنفس ھواء نقي في المساحات المغلقة. كیف سیتم ھذا في الفصول الدراسیة؟ 

بینما أوصى مركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا بإجراء الكثیر من عملیات التعقیم في بدایة الجائحة، فقد علمنا منذ 
ذلك الحین أن كوفید-19 یعیش في الھواء أكثر من األسطح، وأن التنظیف الدوري كاٍف للحفاظ على سالمتنا في معظم 

الظروف.
سیستمر المعلمون في تنظیف المناطق التي تتعرض لكثیر من اللمس، وسیمسح طالب المدرسة طاوالتھم قبل دخول مجموعة 

أخرى إلى الفصل الدراسي، وسیتولى فریق الرعایة عملیة التنظیف الشامل كل مساء. 

ما معدل تعقیم الفصول الدراسیة؟

ھل لدیكم أسئلة أخرى؟ تواصلوا مع مدیر المكتب. 




