العودة إلى المدرسة 2022/2021
أسئلة شائعة COVID
القسم  :1أقنعة
 .1هل األقنعة إلزامية للطالب أثناء وجودهم في المدرسة؟
نعم ،في هذا الوقت ،يجب ارتداء األقنعة من قبل الطالب والموظفين في الداخل لجميع مدارس ما قبل  ،K-12بغض النظر عن
حالة التطعيم ،استنادا إلى إرشادات CDCالموصىبها.
 .2هل األقنعة إلزامية للطالب أثناء ركوب الحافلة؟
في هذا الوقت مطلوب أقنعة من قبل مركز السيطرة على األمراض على جميع وسائل النقل العام .وسيشمل ذلك حافالت
مدرسية من المراكز.
 .3هل األقنعة مطلوبة للمسابقات الرياضية؟
واستنادا إلى السياسة الحالية ل  ،WCSسيطلب من الرياضيين ارتداء األقنعة أثناء وجودهم في الداخل ،إال عند التنافس بنشاط.
الرياضيين المتنافسين في الداخل قد إزالة قناعهم ولكن يجب وضع القناع مرة أخرى في حين ال تشارك في المنافسة النشطة
(على سبيل المثال :على هامش ,في غرف خلع المالبس ,الخ) .سيكون هذا التوقع قائما لكل من المسابقات المنزلية والخارجية
أثناء وجوده في الداخل.
 .4مع احتمال أن يرتدي بعض الطالب أقنعة والبعض اآلخر ال كيف ستتعامل المدارس مع الصراعات المحتملة حول اإلخفاء؟
سيتم التعامل مع أي نزاعات تحدث بشكل فردي وستتبع توقعات الطالب للسلوك مدونة سلوك الطالب.
 .5كيف يمكنني منع طفلي من الحصول على COVID-19؟
وهناك عدة خيارات واستراتيجيات للتخفيف للمساعدة في التخفيف من خطر انتشار الفيروس .استمرار ارتداء القناع للحد من
المخاطر الفردية  ،وكذلك الحصول على التطعيم .كما سنواصل اتباع بروتوكوالت التنظيف المحسنة والتنظيف وتعقيم
المناطق بشكل متكرر ،وسيكون لدينا معدات الوقاية الشخصية ومطهر اليدين المتاحة في كل مبنى.

القسم الثاني :الفحص والحجر الصحي والتطعيمات
 .1إذا تم تطعيم طفلي ل COVID-19هل سيضطر إلى الحجر الصحي إذا تعرض لشخص تكون نتيجة الفحص إيجابية ل COVID-
19؟
ال .إذا تم تطعيم طفلك بشكل كامل ويعتبر على اتصال وثيق  /يتعرض لشخص مصاب ب  ، COVID-19فال يتعين عليه
الحجر الصحي .من المستحسن مراقبة طفلك للكشف عن أعراض  COVID-19بعد التعرض.
 .2أين يمكنني الحصول على لقاح  COVIDلنفسي أو لطالبي؟
تتوفر خيارات التطعيم في جميع أنحاء المقاطعة .يرجى زيارة الموقع اإللكتروني إلدارة الصحة في مقاطعة ماكومب للحصول
على قائمة بالمواقع التي يتم تطعيمها.
 .3كيف نحدد ما إذا كان الفرد قد تم تطعيمه بالكامل؟
يعتبر الشخص ملقحين بالكامل بعد أسبوعين من الجرعة الثانية في سلسلة من جرعتين ،مثل لقاحات فايزر أو مودرنا أو بعد
أسبوعين من لقاح جرعة واحدة ،مثل لقاح جونسون آند جونسون.
 .4إذا كان طفلي قد  COVID-19قبل شهرين سيكون لديهم للحجر الصحي إذا تعرضوا لشخص مع COVID-19؟
وفي هذه الحالة ،ستكون هناك حاجة إلى وثائق تؤكد نتيجة إيجابية سابقة وإشعار إعفاء من الحجر الصحي من إدارة الصحة من
أجل إعفائها من حالة الحجر الصحي.
 .5ما هي األعراض التي تتطلب استبعاد الطالب من المدرسة؟
للحصول على قائمة كاملة من أعراض  COVID-19التي تتطلب استبعاد الطالب من المدرسة  ،يرجى الرجوع إلى مجموعة
أدوات العودة إلى المدرسة أولياء األمور .MCHD
 .6كم هي مدة الحجر الصحي؟
استنادا إلى إرشادات  ، CDCفإن وقت الحجر الصحي للطفل غير المطعم هو حاليا  10أيام من آخر اتصال مع شخص ثبت
إصابته ب  .COVID-19ال يحتاج الطفل الملقح إلى الحجر الصحي ،ولكن يجب عليه مراقبة نفسه لألعراض لمدة  14يوما
من مالمسة شخص مصاب باألعراض .توصي مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها بإجراء االختبار بعد ثالثة إلى
خمسة أيام من التعرض وارتداء قناع في األماكن العامة المغلقة لمدة  14يوما أو حتى يتلقوا اختبارا سلبيا .ونحن نواصل اتباع
توجيهات  ،MDHHS، CDCو MCHDوسوف تتكيف مع صدور معلومات جديدة.
 .7هل يلزم إجراء فحص الطبيب أو اختبار  COVIDالسلبي لعودة الطفل إلى المدرسة إذا تم إرساله إلى المنزل؟
إذا كان الطفل يعاني من أعراض واختبارات إيجابية ،سيطلب من الطبيب العودة إلى المدرسة .إذا تم عزلهم بسبب اتصال وثيق
 ،لكنهم ظلوا خاليين من األعراض  ،فال يلزم مالحظة للعودة إلى المدرسة .يجب أن يكون جميع الطالب خالية من األعراض
لمدة  24ساعة على األقل قبل العودة إلى المدرسة.
 .8هل لدى المدرسة خطة إذا تم إرسال العديد من الطالب  /المعلمين إلى الحجر الصحي حيث سيعودون إلى عن بعد؟ وفي أي مرحلة
سيتم اتخاذ هذا القرار؟
وسيتخذ قرار التحول إلى التعليم عن بعد على أساس كل حالة على حدة .وستشمل المعلومات التي ستعامل في ذلك القرار عدد
الحاالت الحالية ،وعدد األفراد في الحجر الصحي ،وتوافر الموظفين.
 .9إذا تم وضع الفصول الدراسية أو المباني في التعليم عن بعد ،هل يمكن أن يحسب عمل الدورة التدريبية عن بعد على أنه وقت
تعليمي؟
نعم ،إذا تم استيفاء معايير معينة وعلى أساس توافر الموظفين.
 .10كيف يتم التوصل إلى الواجبات المنزلية  /فقدان المدرسة إذا كان طفلي في الحجر الصحي؟

سيتم تزويد الطالب في الحجر الصحي بالواجبات المنزلية وغيرها من المواد من خالل  ، Schoologyعلى غرار الغيابات
األخرى المتعلقة بالمرض حتى يتمكنوا من إكمال المهام .لن يتم تعيين مدرس ظاهري للطالب المعزولين ،ما لم يتم وضع
الفصل و/أو المبنى بأكمله في حالة التعليم عن بعد.
 .11ما هي سياسة الحضور لهذا العام الدراسي إذا كان الطالب في المنزل بسبب الحجر الصحي  ،أو الحصول على اختبار عندما تكون
لديهم أعراض  ،أو اختبار إيجابي ل COVID؟
تتطلب سياسة الغياب الخاصة بنا استدعاء الطالب بوثائق مناسبة للحصول على غياب معذور لتجنب العقوبة.
 .12إذا تم عزل أحد الوالدين من التعرض ،ولكن ليس الطفل ،هل يمكن للطفل أن يأتي إلى المدرسة؟
نعم .ومع ذلك ،سيتم تحذيرهم من مراقبة األعراض والحصول على اختبار للمساعدة في منع المزيد من التعرض ألطفالهم.
 .13إذا تم عزل طالب وحصل على اختبار  COVIDسلبي ،هل يمكنني العودة إلى المدرسة؟
استنادا إلى إرشادات  MCHDالحالية ،ال تؤدي نتيجة االختبار السالبة إلى تقصير مدة الفحص.
 .14إذا كان أحد الوالدين إيجابيا وتم إرسال أطفالي إلى أسرة أخرى هل يمكنهم االستمرار في القدوم إلى المدرسة؟
وهذا يتوقف على تاريخ تعرضهم األخير للوالد .وسيحدد ذلك خالل عملية تتبع المخالطين على أساس كل حالة على حدة.
 .15إذا كان اختبار الطفل إيجابيا وتم عزل الفصل الدراسي  ،هل سيتحول إلى التعليم عن بعد أو يكون خارج لفترة الحجر الصحي؟
وهناك إمكانية لوضع فصل دراسي أو مبنى في التعليم عن بعد ،حسب مستوى الحاالت وتوافر الموظفين .وسيتم إخطار األسر
إذا بدأ التعليم عن بعد بسبب الحجر الصحي.
 .16هل يجب تطعيم طفلي لاللتحاق بالمدرسة الشخصية؟
ال ،ولكن يوصى بشدة للطالب المؤهلين لتلقي اللقاح للمساعدة في منع انتشار الفيروس.
 .17هل سيتم إخطار الوالدين بحالة إيجابية من  COVID-19في الفصل الدراسي؟
إذا كان الطفل على اتصال وثيق مع شخص مصاب ب  ،COVID19سيتم االتصال باألسرة إما من قبل منسق الجائحة أو
مسؤول مدرسة آخر وأخبرهم بأنهم ربما تعرضوا .قد تختلف أطوال الحجر الصحي بناء على حالة تطعيم الطالب وتاريخ/وقت
التعرض داخل المدرسة.

 .18هل يستطيع الطالب حضور برنامج افتراضي بينما يطلب منه الحجر الصحي؟
ال ،سيحصل الطالب على الواجبات المنزلية من خالل  Schoologyمن معلم الفصل الدراسي الخاص به .األكاديمية
االفتراضية متاحة للعائالت التي ال ترغب في المشاركة في التعليمات الشخصية ،ولكن الطالب ال يستطيعون التبديل ذهابا
وإيابا.
 .19إذا كان طفلي في الحجر الصحي ،هل يمكنه المشاركة في أنشطة ما بعد المدرسة (الرياضة والفرقة وما إلى ذلك)
إذا كان طفلك في الحجر الصحي بسبب  COVID-19لن يسمح له بحضور أي أحداث  WCSمثل الممارسة الرياضية
واأللعاب وما إلى ذلك.

القسم  :3بروتوكوالت وممارسات السالمة
 .1كيف سيتم تحقيق االبتعاد االجتماعي؟
سوف ينأى الطالب اجتماعيا قدر اإلمكان ،بما في ذلك وجود مكاتب في صفوف ثالثة أقدام عن بعضها البعض ،عندما تكون
قادرة .ومع ذلك ،مع عودنا إلى أحجام الفصول التقليدية وأفضل ممارسات التدريس التي تنطوي على تفاعل الطالب ،ستكون
هناك تحديات .سنستمر في تذكير الطالب بعادات النظافة الجيدة مثل تغطية أفواههم عند السعال أو العطس وغسل أيديهم
للتخفيف من انتشار الفيروسات.
 .2هل ستكون هناك حاجة إلى فحص الموظفين والطالب  /درجة الحرارة كل يوم؟
لن يتم إجراء فحوصات يومية للموظفين والطالب في الموقع في هذا الوقت .ومن المتوقع أن يقوم اآلباء بمراقبة أعراض
أطفالهم بأنفسهم قبل إرسالهم إلى المدرسة كل يوم .إذا كان الطالب يعاني من أعراض ،يرجى الرجوع إلى مجموعة أدوات
العودة إلى المدرسة لتحديد ما إذا كان يجب على الطالب الحضور إلى المدرسة .إذا لم تكن متأكدا ،يرجى االتصال بمكتب
المدرسة.
 .3هل سيكون لدينا غرف الحجر الصحي إذا كان الطالب يعرض األعراض أثناء وجوده في المدرسة؟
نعم .سيتم مرافقة الطالب الذين يبدأون في إظهار األعراض في المدرسة إلى غرف الحجر الصحي وسيتم االتصال بأولياء
أمورهم  /مقدمي الرعاية الصطحابهم على الفور للتخفيف من التعرض المحتمل لآلخرين.
 .4ما هي البروتوكوالت المعمول بها أللعاب القوى وبرامج ما بعد المدرسة؟
واستنادا إلى سياسة الجمعية ،سيطلب من الرياضيين ارتداء األقنعة أثناء وجودهم في الداخل ،باستثناء التنافس النشط (على سبيل
المثال :األقنعة المطلوبة على الهامش ،في غرف خلع المالبس ،وما إلى ذلك) .ستتبع الفرقة والبرامج الرياضية إرشادات
ومتطلبات  MHSAAو  /أو تلك الواردة من .MSBOA
 .5ما هي بروتوكوالت تنظيف المالعب؟
ال توجد حاليا متطلبات محددة لبروتوكول التنظيف تم إصدارها من قبل وزارة الصحة أو وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية.
 .6ما هي تحسينات التهوية التي أدخلت على مباني WCS؟ خاصة غرف الفرقة أو صاالت األلعاب الرياضية حيث مجموعات كبيرة
من الطالب تهب والزفير في حين تبذل نفسها.
و تقوم خدمة الشبكة العالمية للنظم العالمية باستكمال تركيب نظام لتحديد المواقع Needlepoint .ثنائي القطب التأين من نظام
تحديد المواقع العالمي ( )GPSهي تقنية حاصلة على براءة اختراع تنظف الهواء بأمان من خالل إدخال األيونات إلى الفضاء
عبر تدفق الهواء في نظام التهوية  ،والقضاء على الجسيمات والروائح ومسببات األمراض .وقد تم تركيب الوحدات الجديدة
بسهولة في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الحالي في المنطقة ،كما ستخفض البصمة الكربونية للمنطقة ،مما يقلل من
استهالك الهواء في الهواء الطلق ،فضال عن الحد من استهالك الطاقة.
تكنولوجيا  GPSيقلل من حجم مسببات األمراض المعدية المحمولة جوا لجعل الهواء أنظف وأكثر أمانا للتنفس.
تعمل هذه التقنية على تعطيل الفيروسات ،لذلك لم تعد معدية عن طريق تعطيل البروتينات السطحية ،مما يجعلها غير نشطة
وغير قادرة على التكرار.
 .7ما هي استراتيجيات التنظيف واستراتيجيات التخفيف التي يتم وضعها عندما يكون الطالب في شخص بدوام كامل هذا العام
الدراسي؟
سيتم تنظيف المباني باستخدام بروتوكوالتنا العدوانية  ،والتطهير المتكرر لألسطح عالية اللمس  ،وعالجات ، Clorox 360
وسيستمر التركيز على غسل اليدين والنظافة الصحية بشكل صحيح هذا العام الدراسي كلما أمكن ذلك .وستظل معدات الحماية
مثل األقنعة ومطهر اليدين والدروع المكتبية وما إلى ذلك متاحة للموظفين والطالب.
 .8كيف سيعمل الغداء والوجبات الخفيفة هذا العام؟

وسيتبع الغداء والوجبات الخفيفة نموذجا مماثال لنموذج السنوات الدراسية السابقة للجائحة .لقد أضفنا التركيز على عادات
النظافة الصحية المناسبة وزيادة محطات مطهر اليدين للمساعدة في التخفيف من انتشار الجراثيم.
 .9العديد من طالب الصفاألول7 ،طالب
السنة األولى .هل سيتم توفير واحدة؟

الصف،

و10طالب الصف 1سوف يدخلون المدرسة للمرة األولى دون االستفادة من التوجه في

نعم .وستعرض جلسات توجيهية على هذه المستويات من الرتب في جميع أنحاء المقاطعة .يرجى االتصال بمدرسة طفلك
للحصول على مزيد من المعلومات.
 .10إذا بدأ الطالب العام الدراسي شخصيا ثم قررنا أنه سيكون أكثر أمانا في برنامج افتراضي ،هل يمكنني التبديل بعد بداية العام
الدراسي؟
ال .إذا كانت العائالت ترغب في استخدام األكاديمية االفتراضية ،فستحتاج إلى االتصال بخدمات الطالب لتسجيل طالبها /
طالبهم بحلول  25أغسطس  .2021ومع ذلك ،سيسمح لآلباء بتسجيل الطالب في األكاديمية االفتراضية للفصل الدراسي الثاني.
سيتم إصدار التواريخ والجداول الزمنية لهذا في وقت الحق.
 .11إذا كان طفلي مسجال في البرنامج الفيتوني ،هل يمكنه المشاركة في األنشطة الالصفية؟
نعم! ال يزال الطالب االفتراضي يشارك في األنشطة الالصفية في مبناه المسجل.

