العودة إلى

مدرسة
2020
تعهد العودة إلى المدرسة
تأتي الصحة والسالمة في المقام األول دائ ًما
سيتم توفير معدات الوقاية الشخصية ولوازم التنظيف لجميع المدارس  ،وسيكون لدى وزارة التعليم إمدادات •
لمدة  30يو ًما في متناول اليد في جميع األوقات  -مع وجود خط ساخن لمديري المدارس للمطالبة بإعادة اإلمداد
الفوري لمدارسهم
ستكون هناك ممرضة بدوام كامل •
في كل مبنى مدرسة عامة
لن يستخدم الطالب أو الموظفون أي مبنى مدرسي أو غرفة يوجد بها تهوية غير كافية •
سوف يمارس الطالب والموظفون التباعد الجسدي في جميع المباني المدرسية •
سيرتدي الطالب والموظفون أغطية للوجه طوال اليوم الدراسي .إذا لم يكن لديهم  ،فسيتم توفيرهم مجانًا •
سيبقى الطالب في الكبسوالت ألكبر قدر ممكن من اليوم •
سنضع معقم اليدين في كل فصل دراسي •
المجاني والنتائج السريعة لموظفي  COVIDستعطي مواقع االختبار التي تديرها المدينة األولوية الختبار •
ضا لجميع الطالب واألسر وسكان نيويورك على مستوى المدينة
المدرسة ؛ االختبار المجاني متاح أي ً
نشجع جميع موظفي وزارة الطاقة على الخضوع لالختبار شهريًا •
فورا في الحاالت المؤكدة  Test + Trace Corpsستقوم إدارة الصحة بمدينة نيويورك وفريق •
بالتحقيق ً
لمنع انتشار الفيروس
ستتواصل المدارس مع جميع الطالب واألسر عند وجود حاالت مؤكدة في المدارس •
عند الضرورة  ،سيتم إغالق الفصول الدراسية أو المباني المدرسية مؤقتًا للحفاظ على سالمة مجتمعات •
المدارس و
منع انتشار الفيروس
 COVIDسيتم إغالق المباني المدرسية إذا كانت النسبة المئوية لإليجابية •اختبارا في مدينة نيويورك هي  ٪3أو أكثر باستخدام متوسط  7أيام  -العتبة األكثر صرامة في الدولة 19
ً

سيتم تنظيف المدارس العامة بمدينة نيويورك وتطهيرها يوميًا
ليال ونهارا
سيتم تطهير جميع المباني المدرسية طوال الليل  ،كل ليلة •
سيتم تنظيف المناطق ذات اللمس العالي عدة مرات طوال اليوم •
المطهرات الكهروستاتيكية سوف تنظف األسطح يوميًا بدون أي تالمس جسدي •
سيتعلم الطالب  5أيام في األسبوع  ،مهما كان األمر
سواء شخصيًا أو عبر اإلنترنت  ،سيدرس الطالب في بيئات داعمة بمعايير أكاديمية صارمة •
سيتفاعل الطالب عن بعد مع معلميهم كل يوم •
سيتم إعداد جداول الطالب  -عن بُعد وشخصيًا  -مسبقًا ومتسقة للسماح للعائالت بالتخطيط •
سوف تدمج التعليمات األكاديمية التعلم االجتماعي العاطفي والرعاية الواعية بالصدمات لدعم الطالب بشكل •
كلي
سيحصل المعلمون على وقت كل يوم للتواصل مع الطالب والعائالت بشكل فردي •
على  NYC DOEتعرف على المزيد حول خطط إعادة فتح
school.nyc.gov/ReturnToSchool2020
 school.nyc.gov/NYCSAقم بالتسجيل للحصول على آخر التحديثات على

