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قائمة التدقيق للرجوع إلى مباني مدارس بفالو العامة

التسجيل
التسجيل على أساس مستمر .على هذا النحو  ،ال يزال بإمكان العائالت الجديدة والعائدة إلى منطقة مدرسة بفالو العامة
تسجيل أطفالها للعام الدراسي  . ٢٠٢١-٢٠٢٠لمزيد من المعلومات  ،قم بزيارة
https://www.buffaloschools.org/Registration

الرجوع إلى نموذج التعليم بالحضور الشخصي
خالل فترة التصحيح الثانية  ،تخطط المنطقة التعليمية للترحيب بمجموعات محددة مسب ًقا من الطالب إلى المباني
المدرسية .قام كل فريق إداري في كل مدرسة  ،جنبًا إلى جنب مع فرق القيادة المدرسية ) ، (SLTوفرق اإلدارة المدرسية
) ،(SBMTوأصحاب المصلحة بوضع خطط لجعل الطالب الذين ال ينجحون في بيئة التعلم عن بعد يعودون إلى التعلم بالحضور
الشخصي أوال ً .تشتمل مجموعة المرحلة األولى هذه على جميع المدعوين من صف ما قبل الروضة إلى الصف الثاني  ،و
طالب الصف الثاني عشر في المدرسة الثانوية  ،والمتعلمين األكثر احتيا ً
جا (الطالب الذين يواجهون صعوبة في التعلم عن بعد
في مجاالت مثل :ضعف الحضور  ،عدم النجاح  ،الطالب المتعثرين) بمجرد الموافقة على الجدول الزمني  ،سيتم إرساله إلى
اآلباء ومقدمي الرعاية بطرق متعددة.
قبل إرسال الطفل إلى المدرسة كل صباح  ،يطلب من أولياء األمور  /األوصياء إجراء الفحص اليومي لصحة الطالب باستخدام
استمارة فحص فايروس  ، COVIDالموجود في( :ستكون متوفرة على الموقع اإللكتروني وكذلك ستكون هناك نسخ مطبوعة
في المدرسة إلرسالها إلى المنزل يوميًا)  ،لتحديد ما إذا كان من اآلمن ارسال الطفل إلى المدرسة .باإلضافة إلى ذلك ،
نطلب من اآلباء قياس درجة حرارة أطفالهم قبل مغادرة المنزل كل يوم.

عملية اإلخطار :
نظرًا ألنه سيتم تحديد كل مجموعة للعودة خالل مرحلة التعلم بالحضور الشخصي  ،لذا فان إخطار أولياء األمور سيكون بلغتهم
األساسية من خالل موقع المنطقة التعليمية وعبر البريد والمكالمات الهاتفية من مدرسة الطفل.

إجراءات التنظيف  /التعقيم:
ال ينبغي أب ًدا استخدام مواد التطهير من قبل األطفال (مثل المناديل وزجاجات الرش للمكاتب).
سيتم تتبع التنظيف والتطهير يدويًا وتسجيلهما من خالل سجالت التنظيف اليومية.
وصول الطالب :قم بتنظيف وتطهير المناطق التي تستخدمها المجموعات قبل بدء اليوم الدراسي .أثناء اليوم الدراسي  -نظف
وعقم المناطق ذات اللمس العالي مثل مقابض األبواب  ،ودرابزين السلم  ،وأزرار المصاعد  ٣ ،مرات يوميًا .سيدعم جميع
الموظفين جهود التنظيف  ،بما في ذلك معلمي الفصول الدراسية ومساعدي المعلمين إلى الحد العملي.
سيتم تنظيف الحمامات وتعقيمها مرتين يوميًا.

الزي المدرسي الموحد وتغطية الوجه
كوسيلة للحفاظ على االستمرارية في الدوام ،سنتبع الرفق في تنفيذ سياسة الزي المدرسي الموحد .يتوقع من الطالب
الملتحقين بالمدارس التي تتبع سياسة الزي الموحد االمتثال للضوابط  ،ومع ذلك ستحتاج العائالت التي تعاني من صعوبات
إلى إبالغ مدير المدرسة للتحقيق في كيفية دعم المدرسة الحتياجاتهم في تلبية توقعات االمتثال هذه .ستكون أغطية الوجه
(األقنعة) مطلوبة في النموذج الحضور الشخصي عند التواجد في ضمن منطقة المدرسة  ،أو في نشاط مجلس إدارة المدرسة
 ،أو ركوب حافلة أو في اي وسيلة نقل معتمدة أخرى .يجب أن تكون أغطية الوجه مصنوعة من قماش مزدوج الطبقة على
األقل وأن تكون مناسبة بشكل مريح لتغطية األنف والفم .يجب أال تشتمل أغطية الوجه على أي نوع من صمامات الزفير أو
فتحات التهوية أو األقنعة المصممة كازياء .إذا كان طفلك بحاجة إلى غطاء للوجه  ،فيرجى االتصال بمدير مدرسة طفلك.

محطات غسيل اليدين  /التعقيم
نشجع غسل اليدين المتكرر .ستكون محطات  /موزعات تعقيم اليدين متاحة في المناطق ذات االزدحام الشديد في المدارس
 ،بما في ذلك الفصول الدراسية .إذا غادر الطالب الغرفة خالل فترة الدرس  ،فمن المتوقع أن يغسل يديه أو يستخدم معقم
اليدين قبل العودة إلى الصف.

الوجبات الغذائية  /الماء
سيحصل جميع الطالب على وجبتي اإلفطار والغداء مجانًا .سيأكل الطالب الذين يحضرون شخص ًيا وجباتهم في الكافتيريا أو
الصف الدراسي أو أي منطقة مخصصة أخرى  ،بنا ًء على الخطط الخاصة بالمدرسة .ستتوفر مياه الشرب عند الطلب من
موظفي خدمة الطعام ومن مزودات الماء التي يتم تركيبها االن في جميع المدارس .سيستمر الطالب الذين يختارون التعلم
عن بعد في الحصول على وجبات متعددة في ايام االثنين – االريعاء -الجمعة من الساعة  ١١صبا ً
حا حتى الساعة  ١ :٠٠بعد
الظهر.

األجهزة
يتم تزويد كل طالب بجهاز صادر من المنطقة التعليمية .إذا لم يكن لدى الطالب واحدة  ،فيمكن لولي االمر االتصال بمدرسة
الطفل أو زيارة مركز االبتكار والتكنولوجيا والتدريب الكائن في العنوان  South Park Avenue 1515 :من االثنين إلى الجمعة
من الساعة  ١٠صبا ً
حا حتى  ٤مسا ًء .بالنسبة للتعلم بالحضور الشخصي  ،سيحدد المعلمون للطالب متى تكون هناك حاجة
إلحضار أجهزتهم ؛ ومع ذلك  ،يجب أن يخطط الطالب إلحضار أجهزتهم باستخدام حقيبة ظهر أو حقيبة مدرسية مليئة إلى
المدرسة كل يوم .يمكن العثور على معلومات مفصلة في كتيب الطالب التكنولوجي حول رعاية ومسؤولية أجهزة الطالب
على هذا الموقع .https://www.buffaloschools.org/handbook

معلومات للتواصل
يمكن للوالدين تحديث معلومات االتصال الخاصة بهم باستخدام النموذج الموجود على
.https://www.buffaloschools.org/contact

الخطوط الساخنة
خط مساعدة الخاص بمدارس بفالو العامة ٧١٦ -٨١٦ -٧١٠٠ -

برنامج SCHOOLOGY
سيستخدم جميع المعلمين للصفوف من الروضة الى الصف الثاني عشر( ) PK-12نظام إدارة التعلم ،برنامج ،Schoology
لتسهيل توصيل المحتوى .سيقوم المعلمون بإنشاء دورات تدريبية ونشر محتوى الدورة التدريبية في برنامج ، Schoology
بما في ذلك روابط الفيديو وموقع االنترنت وروابط االجتماعات االفتراضية والوثائق و  PowerPointsودروس  Nearpodيستطيع
الطالب أي ً
ضا إرسال رسائل إلى معلميهم من خالل  Schoologyيمكن العثور على مقاطع الفيديو والمعلومات المتعلقة
بوصول الطالب وأولياء األمور إلى  Schoologyهنا https://www.buffaloschools.org/Page/88626 :
باإلضافة إلى ذلك  ،وحيثما كان ذلك ممك ًنا  ،تعتزم المنطقة التعليمية االستفادة من الموارد األخرى عبر اإلنترنت مثل النسخ
الرقمية من الكتب المدرسية والبرامج التكميلية مثل ( Zearnللرياضيات  ) K-6و المنصات والتطبيقات عبر اإلنترنت مثل
Lexia Core5و  PowerUpو  myONو  ، Moby Max Math / Scienceو Think Centralو  Nearpodو  Pearson Realizeو
Castle Learningيمكن الوصول إلى هذه الموارد من خالل بوابة الدخول الموحد Clever ،يمكن أي ً
ضا استضافة روابط إلى
Cleverفي برنامج  Schoologyيمكن للطالب األصغر س ًنا أي ً
ضا استخدام الشارات لتسجيل الدخول إلى برنامج . Schoology

وسائل النقل
ستتوفر خدمات النقل للطالب المؤهلين في شكل إما حافلة صفراء أو حافلة نقل عمومي  NFTAسيطلب من الطالب ارتداء
غطاء مقبول للوجه في جميع األوقات .يتوقع من اآلباء تزويد أطفالهم بقناع قابل للغسل وإعادة االستخدام كل يوم .سيتم
تقليل سعة الحافالت  ،وقد يتم تخصيص مقاعد للطالب من أجل تعزيز التباعد االجتماعي .سيتم تطهير جميع الحافالت يوميًا
مع تنظيف المناطق ذات اللمس العالي بين دورات المدرسة .يمكن للطالب حمل زجاجة بحجم شخصي (أقل من  ٨أونصات)
من معقم اليدين .لن يتم استخدام تصاريح مؤقتة للحافالت أثناء أزمة فايروس  COVID-19يجب أن يظهر اسم الطالب على
ورقة جدول المسار الخاص للحافلة لتلقي خدمات النقل .سيتم إرسال معلومات توجيه النقل بالبريد .من المهم أن تمتلك
مدرسة طفلك أحدث عنوان لك ومعلومات عن طريقة االتصال بك .

اللوازم المدرسية
يجب على اآلباء التحقق من موقع مدرسة أطفالهم أو االتصال بمعلميهم لمعرفة قائمة المستلزمات .يطلب من الطالب
إحضار زجاجات مياه قابلة إلعادة االستخدام يوميًا.

التحصينات ،وفحص فايروس  COVIDواللقاحات
سن حث اآلباء على التحقق من سجالت تحصين أطفالهم لمعرفة ما إذا كانوا مستحقين للحصول على أي لقاحات إلزامية
للدخول  /المشاركة في المدرسة والتي تكون مطلوبة للحضور .وف ًقا للقانون العام لوزارة الصحة بوالية نيويورك ()NYSDOH
رقم  ، 2164يطلب من جميع طالب مدارس بفالو العامة الحصول على اللقاحات اإللزامية لسن المدرسة للعام الدراسي
 ، ٢٠٢١-٢٠٢٠بما في ذلك المشاركين حصريًا في نموذج التعليم عن بعد .بينما قدمت  NYSDOHتنازال ً حتى  ، ٢١/٩/٢يوصى
بشدة أن يأخذ اآلباء  /مقدمو الرعاية هذا الوقت لضمان تحصين طفلهم بشكل صحيح .باإلضافة إلى ذلك  ،وف ًقا لتوصيات مراكز
السيطرة على األمراض  ،فإن أفضل طريقة لتقوية قدرة طفلك على محاربة مجموعة من الفيروسات واألمراض القاتلة هي
التأكد من مواكبة التطعيمات الطبية الخاصة به.

