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وركوبفي الداخلعلى أنھ یجب على جمیع الموظفین والطالب ارتداء كمامةصّوت مجلس مدرسة مقاطعة ستافورد في اللیلة الماضیة
فيتساعدناأنشأنھامنالتيالتخفیفالستراتیجیاتأخرىطبقةالتصویتھذایوفراألقل.علىسبتمبر٢١حتىالمدرسیةالحافالت

أسبوع.كلأیامخمسةالشخصيالتعلمإلىطالب٣٠٠٠٠منیقربمایعودحیثمدارسنافيCOVID-19انتشاركوفیدمنع

البدنیة وألعاب القوى في، أو تناول الطعام ، أو أثناء فترات راحة أو خالل التربیةال یلزم ارتداء الكمامة عند الخروج في الھواء الطلق
منغیرھاأوللطالبIEPتعلیمیةخطةبسببالضرورةعندالبدني.المجھودأثناءاألقنعةإزالةللطالبیمكن،المغلقةاألماكن

من حاالت طبیة موثقةالراحة األخرى متاحة. یجب على الموظفین الذین یعانونالشروط المتعلقة بالصحة ، ستكون اإلعفاءات أو وسائل
وسائل الراحة المحتملة.تمنع استخدام القناع االتصال بالموارد البشریة لمناقشة

في جمیع مباني المدارس الحكومیة في:یساعد الجدول أدناه في تحدید متى یجب ارتداء األقنعة

أغسطس٤تحدیثآخرالكمامةارتداءقواعد
التطعیم الكمامة مطلوبةتطعیم كامل الكمامة مطلوبة                   لم یتلقالمكان

نعمنعمداخل المبنى - فى حضور تالمیذ

الالداخل المبنى- وقت تناول الطعام

حسب الموقف والحالةحسب الموقف والحالةداخل المبنى- التربیة البدنیة

حسب الموقف والحالةحسب الموقف والحالةداخل المبنى- ألعاب القوى

نعم - حسب التخصصنعم - حسب التخصصداخل المبنى-الكورس

داخل المبنى- آالت النفخ الخشبیة
والنحاسیة

نعم - حسب التخصصنعم - حسب التخصص

نعمنعمداخل المبنى- ال یوجد تالمیذ

نعمنعمفى األتوبیس المدرسى

الالفى الخارج - انتظار االتوبیس

فى الخارج - فترات راحة ممارسة
التباعد البدني-ألعاب القوى-التربیة

الریاضیة

الال

٠ستافوردلمقاطعةالعامةالمدارسمبانيجمیعفىتواجدھمخاللالموظفینوالطالبعلىتنطبقاإلرشادیةالقواعدھذه

جنًبا إلى جنب مع ارتداء األقنعة ، سنقوم بما یلي:
؛إجراء فحوصات صحیة یومیة قبل القدوم إلى العمل / المدرسة●
االستمرار في التباعد االجتماعي إلى أقصى حد ممكن ؛●
؛التشجیع على غسل الیدین بشكل متكرر واستخدام معقم الیدین●
تطھیر وتنظیف األسطح عالیة اللمس بانتظام ؛●
المخالطین ؛التنسیق مع دائرة الصحة بمنطقة راباھانوك لتوفیر تتبع●

https://www.cdc.gov/quarantine/masks/mask-travel-guidance.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/mask-travel-guidance.html


واالستمرار في استخدام أجھزة تنقیة الھواء وغیرھا من التدابیر لتحسین التھویة وتنقیة الھواء.●

تقییم الطرق والتوقفاتالمدرسیة في األسابیع القلیلة األولى من المدرسة. یتممن المھم أیًضا أن نتحلى جمیًعا بالصبر مع حافالتنا
مزید من المعلومات.للحصول علىموقع النقل الخاصأفضل. یرجى الرجوع إلىباستمرار للتأكد من أننا نلبي احتیاجات عائالتنا بشكل

یرجىوالنزول منھا بأمان.بشكل مناسب حتى یتمكن طالبنا من الصعود إلى الحافلةمن المھم أیًضا أن نتوقف جمیًعا لحافالتنا المدرسیة
الحافلة المدرسیةمن یجب أن یتوقف ومتى وأین عندما تنطفئ عالمات توقفقضاء بعض الوقت لمشاھدة ھذا الفیدیو القصیر الذي یشرح

.وتومض األضواء

طالبنا ذھاًبا وإیاًبا إلىیركبون الحافلة في شكر سائقینا على التزامھم بإحضارأود أن أشكركم ، وآمل أن تنضموا إلّي جمیًعا مع ممن
للیوم الدراسي.جید" بین الطالب والسائق سیحدد نغمة إیجابیة للغایةالمدرسة بأمان. على األقل تبادل "صباح الخیر" و "یوم

على الشراكةلكل طالب نجاًحا كبیًرا ، وأشكر الموظفین وأولیاء األمورسیكون ھذا على األرجح رسالتي المجتمعیة األخیرة. أتمنى
الرائعة خالل السنوات الثالث الماضیة.

مع خالص التقدیر ،

سكوت ر. كیزنر ، دكتوراه.
المشرف العام لمدارس مقاطعة ستافورد

https://www.staffordschools.net/Page/16429
https://www.youtube.com/watch?v=7iDWWEe12nA
https://www.youtube.com/watch?v=7iDWWEe12nA
https://www.youtube.com/watch?v=7iDWWEe12nA

