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 موظفينا وطالبنا على النحو الموصى به من قبل فريقنا الطبيحماية  سالمة وستتبنى مدارس بفالو العامة نهًجا متعدد المستويات ل
  ECDOH و CDC و  AAP و 

 

 
 الكمامات 

جميع األفراد داخل المباني المدرسية بغض النظر من  مطلوب  رتداء الكمامةا

إذا كانت األنشطة   قناععن حالة التطعيم. عندما تكون في الخارج ، يمكن إزالة ال

معظم الوقت. لن يتم النظر في  ل  جتماعياال  ضمن التباعد  مصممة إلبقاء الطالب

 RED ت انتشار االصابات الخطير اي المنطقة الحمراءاإلعفاءات خالل فترا

ZONE ت  للتدريس داخل المدرسة. سيتم النظر في اإلعفاءات خالل فترا

  ZONEمنطقة البرتقالية انتشار االصابات المتوسط  او مايعرف بال

ORANGE   لألشخاص  مية التعلي من قبل الفريق االستشاري الطبي للمنطقة

 .الذين تم تلقيحهم من ذوي االحتياجات الطبية الموثقة

 

 االجتماعي  تباعدال

لمراعاة   CDC مركز السيطرة على االمراض ستلتزم المدارس بمتطلبات

 داريون تكون في الداخل. إذا احتاج اال بين األفراد عندما  حد أدنى  ك أقدام    ٣مسافة  

إلى المساعدة في تصميم نشاط معين بموجب هذا المطلب ، فيجب عليهم  

استكشاف أخطاء النشاط وإصالحها مع المشرف المساعد. )انظر استخدام  

 الكافتيريا أدناه.(

 

 التنظيف والتعقيم 

-٢٠٢٠    للعام الدراسي  التنظيف عن خطة إعادة الفتح الصارمة  ضوابطلم تتغير  

  الكمامات . لدينا عدد وافر من معدات الوقاية الشخصية ، المطهرات ،  ٢٠٢١

معدات قياس ، القفازات ، لوازم تنظيف األسطح ،  ثياب، واقيات الوجه ، ال

 .درجة الحرارة ، إلخ

 

 النظافة الشخصية 

ل  سيتم توفير كل فرصة للطالب والموظفين لغسل أيديهم بشكل صحيح طوا

آداب السعال   المحافظة علىاليوم الدراسي. سيستمر تدريب األطفال على 

 .الوجهوالعطس ، وإبعاد اليدين عن 

 

 هوية تال

، بما في ذلك التهوية   الموجودة االن  التهوية  خططيجب أن تتبع المدارس جميع  

  إصالح و / أو استبدال  ويجري االن  الميكانيكية والطبيعية عند االقتضاء. 

 .الساحبة للهواءمراوح ال

 

 الفحص الصحي اليومي للموظفين 

الحالية للموظفين في مكانها. يجب أن تستمر جميع   الضوابطيجب أن تظل 

التي الفحص المؤقت الموضوعة مسبقًا للموظفين ، بما في ذلك أسئلة  ضوابط

 . العافية المصاحبة عند دخول المبنى كل يومتخص 

 

 استخدام الكافتيريا 

الحد األدنى  الحفاظ قادرين علىيمكن استخدام الكافيتريات طالما كان الطالب 

لتناول الطعام. من أجل جدولة الكمامات    رفعأقدام عند    ٣على مسافة    التباعد  من  

داخل الفصل    للطالبإلى إنشاء مزيج من فترات الغداء    داريينذلك ، قد يحتاج اال

فتح خطط إعادة  عن التنظيف لم تتغير  ضوابط. الكافيتريااخرى في وفترات 

 .٢٠٢١-٢٠٢٠  المدارس في العام الدراسي

 

 

 

 

 

 COVID 19  بسبب الفايروس لعز ال غرفة 

غرفة العزل الموجودة    الترتيبات المتفق عليها فيما يخصيجب أن تستمر جميع  

 مسبقًا 

 

 COVID-19 الفحص المختبري لفايروس

ل الذي  تفاعل البوليميراز المتسلس  من نوع ااألسبوعي  استجري المدارس اختبارً 

للكشف  حدة من حيث االجراءاألكثر دقة واألقل هو   (PCR) يعرف باختبار

سيستمر اختبار . وساعة  ٢٤ خالل  COVID-19فايروسعن االصابات ب 

إلجراءات  ل٪ من الموظفين والطالب بشكل عشوائي كل أسبوع وفقًا ٣٠

   COVID-19 االصابة ب . سنستمر في اإلبالغ عن حاالتاحالي   المسموح بها

لتتبع جهات    ECDOH إدارة صحة مقاطعة إيريت  ليالً ثم نتبع جميع إرشادا 

 .االتصال

 

 تتبع جهات االتصال 

تتبع جهات االتصال الموجودة    الخطوات المتفق عليها فييجب أن تستمر جميع  

محدثة لعام   ضوابطبإنشاء  ECDOH إدارة صحة مقاطعة إيريم مسبقًا. ستقو 

الغداء ، والحافالت ، وما  . في جميع الفصول الدراسية ، وغرف ٢٢-٢٠٢١

 إدارة صحة مقاطعة إيري ةإلى ذلك ، يجب تخصيص مقاعد لألطفال لمساعد

ECDOH في تتبع جهات االتصال وقرارات الحجر الصحي. 

 

 COVID 19  الفايروسضد   التطعيم

مبانيها المدرسية لتكون بمثابة مراكز تطعيم للمجتمع.   نطقة التعليميةقدمت الم

أن تكون بمثابة منطقة تجريبية للتلقيح داخل المدرسة   نطقة التعليميةكما الم

بشدة وتتوقع أن يتم   نطقة التعليميةلألطفال خالل اليوم الدراسي العادي. تحث الم

عندما يتم تطعيم  الموظفين بشكل كامل. يكون األطفال أكثر أمانًا جميع تطعيم 

 .الكبار الذين يعتنون بهم

 

 عيم طالت

يوًما من اليوم األول من المدرسة ، يجب على اآلباء تقديم دليل   ١٤في غضون 

 عن اجراءالتطعيمات الحديثة ألطفالهم ، أو تقديم إعفاء طبي صالح  اجراء  على  

 .التطعيم
 

 الصفراء المدرسية النقل بالحافالت 

نطقة الملمعالجة النقص في سائقي الحافالت على المستوى الوطني ، تقوم 

بفحص الجدول الزمني المعدَّل بالحد األدنى لتغطية جميع مسارات   التعليمية

 .الحافلةركاب جميع من  األقنعة مطلوب ارتداء كون سي الحافالت.  

 

   NFTA ت النقل العامةحافال

 ل شركة النقل العاميجب على الطالب اتباع إرشادات السالمة المحددة من قب 

NFTA  . 

 

   C19   ن بفايروسمرض الموظفي عند  الموارد البشرية  قسم  ضوابط 

في حالة   جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصةالعمل ب ستمر ي يجب أن 

 .المعمول بها سابقًا C19 بـ االصابة 

 

 الفتات 

لتعزيز  التعليمية  سيتم وضع الفتات بارزة في جميع أنحاء مرافق المنطقة

 السالمة الخاصة بنا. ضوابط العناصر الرئيسية ل

 

Arabic 
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 برامج المدرسة 

 تعليم ال

المدرسة    الى  سبتمبر ، سيحضر جميع الطالب  ٨اعتباًرا من يوم األربعاء ،  

شخصي ، لمدة خمسة أيام في األسبوع. ستتبع بالحضور البدوام كامل ، 

التعليمية  اإلعفاءات ألسباب طبية محددة المتطلبات المحدثة للمنطقة 

على  العامةالتعليم في مدارس بفالو  لتعليمات اإلجازة الطبية. سيؤكد نموذج

الحاجة إلى تسريع تعلم الطالب من خالل التدريس بمناهج دراسية صارمة  

 .على مستوى الصف
 

 

   تقنيةال

 على توفير تجربة مدارس بفالو العامة يعمل قسم تكنولوجيا المعلومات في 

ستخدم أكثر إيجابية للموظفين والطالب. تخضع أجهزة الكمبيوتر حاليًا لعملية إ

تطهير شاملة ويتم إعدادها لتوفير وصول آمن للطالب إلى أدوات الموارد  

يجب إعادة  التعليمية المناسبة للصف إلعادة التوزيع المرحلي لبدء المدرسة. 

التي  أو  ٢٠٢١-٢٠٢٠األجهزة التي لم تتم إعادتها من العام الدراسي 

. يجب  على الفورالتعليميةمدرسة الصيفية إلى المنطقة  لل  استخدمت في التعليم  

تعقيم هذه األجهزة وإعادة تصويرها لتوزيعها على الطالب للعام الدراسي القادم.  

لن يتم إصدار جهاز جديد للطالب الذين لم يُرجعوا جهاًزا حتى يتم إرجاع الجهاز  

من االثنين إلى   ،S. Park Avenue 1515 . يجب إعادة األجهزة إلى    المسجل

 .مساءً  ٤صباًحا حتى  ١٠الجمعة من الساعة 

تم شراء أجهزة كمبيوتر جديدة ومن المتوقع أن تصل إلى المنطقة بحلول أواخر  

على تطوير العمل الضروري لنشر  الخريف. يعمل فريق تكنولوجيا المعلومات 

ا المعلومات لتلبية وصيانة وتقوية البنية التحتية وأمن موارد تكنولوجي 

 التعليمية. للمنطقة االدرايةاالحتياجات التعليمية و

 

 التربية البدنية  دروس

طقس  ة ال حال  التربية البدنية في الخارج في  دروس  إجراءحيثما أمكن ، يجب  

ارتداء  الطالب  يتوجب علىفي الداخل ،  الدروس مقبول. عندما يتم إجراء 

القامة التباعد بين الطالب   متميزةيجب على المعلمين بذل جهود  الكمامة.

صف( أثناء في البشكل صحيح )في مجموعات أو  الكمامةا مع ارتداء

 .البناية داخلي رى في تجالت األنشطة 
 

 

   القوى / برامج ألعاب  الرياضة الجماعية فريق

في برنامجنا العادي من القسم السادس للرياضات    نطقة التعليميةستشارك الم

  الموجودة بشكل طبيعي في المنطقة  ىالجماعية. جميع ألعاب القوى األخر 

 ضوابط  تطبيق  ستمري سبتمبر. يجب أن    ٨في   هايجب إعادة إطالقالتعليمية 

في كل مدارس بفالو العامة  المطبقة مسبقًا  COVID 19 األمان الخاصة بـ

  .  الرياضية برامجعلى ال
  

 المدرسة ما بعد برامج 

معلق حتى إشعار آخر.  في مدارس بفالو العامة برنامج ما بعد المدرسة 

احتمال فتح برنامج ما بعد سنبقي أولياء األمور على اطالع دائم حول 

خدمات   تشغيل بعد شهر من من العام الدراسي الخريف مرحلةالمدرسة في 

 النقل لبرنامجنا اليومي المعتاد.
 

 

 

    

 

 

 

 مدرسة المجتمع في برامج السبت 
ع منظمة  مدارس المجتمعية بالتعاون مفي  من المقرر أن تبدأ برامج السبت  

في   التعليمية ي جميع أنحاء المنطقة ف Yes Buffalo  Sayساي يس بفالو 

 السالمة والحماية الخاصة بـ ضوابط أكتوبر. يجب أن تستمر جميع 
COVID 19 المعمول بها. 

 

 ميدانية الرحالت ال

حتى إشعار آخر ،. يجب أن يبدأ  ميدانية مدرسية رحالت اي لن يتم جدولة 

برامج اية  التدريب الداخلي لطالب المدارس الثانوية أو مهام العمل أو  كل من  

 .سبتمبر   ٨األخرى في الموعد المحدد في 
 

 استالم اولياء االمور اوالدهم من المدرسة 

الحالية سارية حتى إشعار آخر. قد   لطالبيجب أن تظل إجراءات استالم ا

تختلف اإلجراءات المحددة حسب المدرسة وسيتم مراقبتها عن كثب من قبل 

 .المشرفين المساعدين للقيادة المدرسية
 

 Say Yes ساي يس  منظمةموظفو المتطوعون ، شركاء المجتمع ، 

الخريف الذي سيتم في فترة بدء للتاريخ وضع ل  التعليمية تخطط المنطقة

كل حالة على ان تؤخذ غير الموظفين على أساس من الشركاء  معتدريجياً 

 حدة. 
 

على موقع    في (Parent Portalبارنتل بورت   )ولياء االموربوابة ابرنامج 

 (Infinite Campusانفنت كامبس  )

وصوالً في الوقت الفعلي إلى   Infinite Campus Parent Portal يوفر

جداول الفصول الدراسية والحضور والواجبات والدرجات ومعلومات االتصال  

ر في المدرسة الثانوية أيًضا مراقبة تقدم  معلمين. يمكن ألولياء األموالخاصة بال

  صيلشخ ا خولللد طالبهم نحو تلبية متطلبات التخرج. سيحتاج اآلباء إلى رمز 

. للحصول على إرشادات وفيديو إرشادي إلعداد  طالب الللوصول إلى حساب 

 الموقع التالي:           ، تفضل بزيارة على الموقع حسابك

https://www.buffaloschools.org/Page/2380. 

 

 طلب اإلعفاء الطبي 

طلب إعفاء طبي للتعليم عن بعد من خالل تقديم وثائق  ولياء االموريمكن ال

موقعة من أخصائي طبي ، موضًحا  و حمل عنوان الطبيب ، ت  ة طبية على ورق

عن بُعد فقط. سيتم تسجيل أي طالب    تعليمالسبب احتياج الطالب طبيًا إلى 

 .حصل على إعفاء طبي في التعلم المتزامن )عن بعد(

 

 :يد اإللكتروني إلىإرسال الطلبات عبر البر يجب

medicalexemptions@buffaloschools.org  أو إرسالها عبر

البريد األمريكي إلى الدكتور شارون براون ، المشرف المساعد لخدمات دعم  

 .Dr. Sharon Brown; 427 City Hall, Buffalo, N.Y  :الطالب

14202. 

لمزيد من المعلومات حول  ( الرابط ادناه) يرجى االطالع على المستند المرفق 

 للمشاركة في التعلم عن بعد.  الطالب المؤهلين

 BPS 2021-22خطة التعلم عن بعد  

BPS 2021-22 Remote Learning Plan 

 

 إدارة صحة مقاطعة إيريت إرشاداانقر أدناه للحصول على مزيد من 

ECDOH 

https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.health/fi

les/uploads/pdfs/2021-2022-ECDOH-school-guidance.pdf 

 

 

file:///C:/Users/nlowe660/OneDrive%20-%20Buffalo%20Public%20Schools/CABINET/Anne%20Botticelli/BPS%202021-22%20Remote%20Learning%20Plan%208.26.21.pdf
https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.health/files/uploads/pdfs/2021-2022-ECDOH-school-guidance.pdf
https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.health/files/uploads/pdfs/2021-2022-ECDOH-school-guidance.pdf

