ما يمكنك توقعه عند إعادة فتح المدارس االبتدائية في
سبتمبر/أيلول 2020
من مرحلة الروضة حتى الصف الثامن
نتطلع إلى الترحيب مجددا ً بطفلك في عام دراسي آخر نتعلم فيه معاً ،رغم التحديات التي تفرضها علينا جائحة كوفيد .19-لمساعدتك في التحضير
لعودة آمنة إلى المدرسة ،فيما يلي لمحة عن خططنا إلعادة الفتح للعام الدراسي .2020-21
يتوفر مزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني www.peelschools.org/reopening

العودة إلى المدرسة بدوام كامل ،من اإلثنين إلى الجمعة
لطالب المرحلة االبتدائية الخيار في العودة إلى المدرسة بدوام كامل والحضور إلى المدرسة بشكل شخصي ،خمسة أيام في األسبوع .سيبقى
الطالب في مجموعة واحدة محددة (تُعرف بالزمرة) للحد من التعامل مع الطالب اآلخرين ،حتى في أوقات الغداء واالستراحة.

الخيار اآلخر :التعلم في المنزل من خالل المدرسة اإللكترونية التابعة لمجلس مدارس منطقة بيل
الحضور إلى المدرسة بشكل شخصي هو أمر اختياري للعام الدراسي  . 2020-21إن اختار أهالي الطالب عدم إرسالهم إلى المدرسة للتعلم بشكل
شخصي ،يمكنهم التعلم من المنزل بدال ً عن ذلك من خالل التعلم عن بعد فقط .سيلتحق هؤالء الطالب بمدرستنا اإللكترونية الجديدة التابعة لمجلس
مدارس منطقة بيل .ستقدّم المدرسة اإللكترونية التابعة لمجلس مدارس منطقة بيل المنهاج الكامل لمقاطعة أونتاريو من خالل تجارب حية عبر اإلنترنت
وأنشطة متابعة يؤديها الطالب من المنزل .سيُعطي الدروس مدرسون من مجلس منطقة بيل ،ولكن قد ال يكونوا بالضرورة من المدرسين العاملين في
مدرسة طفلك.
إن التحقت بهذا النموذج التعليمي وكنت بحاجة إلى دعم للحصول على األجهزة التكنولوجية ،يُرجى االتصال بمدرستك بشكل مباشر.

االنتقال ما بين النماذج التعليمية (معلومات محدّثة)
يمكن لطالب المرحلة االبتدائية االنتقال من التعلّم عن بعد إلى التعلّم بشكل شخصي في تواريخ هامة أثناء العام الدراسي .على األهالي إخبار مدير
مدرستهم قبل الساعة  3بعد الظهر من يوم  10سبتمبر/أيلول  .2020نتوقع أن تكون هناك فرصة أخرى لتغيير النماذج التعليمية في منتصف شهر
نوفمبر/تشرين الثاني.
سيلتحق طالب المرحلة االبتدائية الذين سيختارون التعلم عن بعد بمدرستنا اإللكترونية التابعة لمجلس مدارس منطقة بيل ،حيث سيدرسهم أحد
مدرسي مجلس منطقة بيل عبر اإلنترنت .قد ال يكون هذا المدرس من المعلمين العاملين في مدرسة طفلك الفعلية.
بعد مرور الموعد النهائي الهام لدخول المدرسة ،سيبقى الطالب في المدرسة اإللكترونية التابعة لمجلس مدارس منطقة بيل حتى الموعد التالي الهام
لدخول المدرسة .ستوضع عملية لمساعدة األهالي على هذا االنتقال.
سيكون لألهالي خيار نقل طفلهم (أطفالهم) من التعلم بشكل شخصي إلى التعلم عن بعد طوال العام الدراسي .ستتعاون المدارس مع األهالي لتحديد
الوقت األنسب لتجنب حدوث اضطراب قدر اإلمكان عند االنتقال إلى التعلم عن بعد .بما أنه سينتج عن هذا االنتقال نقل الطالب إلى مدرس آخر،
سنبذل قصارى جهدنا لتوفير التعليم للطالب بصورة مستمرة.

إجراءات الصحة والسالمة المشددة
تحري األعراض والحاالت التي ينبغي فيها البقاء بالمنزل
دائما ًتُعتبر المدرسة اآلمنة أهم من سجل الحضور المثالي.

يجب على األهالي استخدام الئحة التدقيق هذه لتحري األعراض بشكل يومي ألطفالهم قبل الوصول إلى موقف الباص والمدرسة .إن كان طفلك
يعاني من أي أعراض ،يُرجى إبقاؤه في المنزل وطلب الرعاية الصحية كما هو مطلوب .إن ظهرت أعراض كوفيد 19-على الطالب أثناء وجودهم
في المدرسة ،سيُنقلون إلى غرفة عزل معينة لالنتظار ألخذهم إلى المنزل .لعرض الئحة التدقيقhttps://covid-19.ontario.ca/self- :
assessment/

ارت ِد ك ّمامة و/أو غطاء للوجه
كما فرضت وزارة التربية ،يُطالب الطالب من الصف األول حتى الصف الثاني عشر بارتداء كمامات و/أو غطاء للوجه أثناء تواجدهم على متن
وسائل النقل التي يوفرها لهم المجلس (مثل الباصات) وداخل المدرسة (كأثناء حضور الدروس وفي الممرات) .نحث طالب مرحلة الروضة بشدة
على ارتداء الكمامات ،إال أنهم ليسوا مطالبين بذلك .ستُطبّق استثناءات منطقية .إن كانت لديك استفسارات ،يُرجى التحدث إلى مدير مدرستك.
ساعد طفلك على التعود على ارتداء الكمامة بمراجعة إرشادات حكومة أونتاريو هذه معاً.

حافظ على نظافة اليدين
سيتوفر معقم اليدين عند مدخل المدرسة وفي جميع غرف الصفوف .سيُوجّه الطالب والموظفون لتعقيم يديهم عند دخولهم مبنى المدرسة وغرف
الصفوف وقبل واألكل وبعده وبعد استخدام الحمام وفي أوقات أخرى خالل النهار .ستُحدّد استراحات دخول الحمام وغسل اليدين لجميع الصفوف.

حافظ على مسافة آمنة عن اآلخرين
ستُطبق إجراءات جديدة في المدرسة للحث على ترك مسافات قدر اإلمكان بين الطالب والصفوف األخرى .يتضمن ذلك السير في الممرات باتجاه
واحد والفرز في زمر ومراجعة إجراءات توصيل وأخذ الطالب من المدرسة وإغالق األماكن المشتركة (مثل المكتبات والمدرجات والكافتريات
وغرف تغيير المالبس) وتحديد أماكن الجلوس وتنسيق حركة الصف في أنحاء المدرسة وغير ذلك .للحد من التواصل مع اآلخرين ،سيبقى الطالب
في غرف الصف الخاصة بهم لحضور جميع المواد ،عدا مادة التربية الصحية والبدنية.

إجراءات مشددة للتنظيف والتعقيم
أُضيفت تدابير جديدة مشددة للصحة والسالمة على اإلجراءات المدرسية بجميع جوانبها ،بنا ًء على توجيهات وكاالت الصحة العامة ووزارة التربية.
سيستخدم عمال التنظيف معقمات من مستوى تلك المستخدمة في المستشفيات للتنظيف والتعقيم اليومي في أنحاء المدرسة ،بما في ذلك األسطح
المعرضة للمس المتكرر .ستُعقّم األماكن التي تشترك بها زمر مختلفة وتُن ّ
ظف قبل وبعد االستخدام.

إجراءات جديدة في الباصات
في باص المدرسة ،ستُحد ّد المقاعد للطالب وفقا ً لزمر غرف الصفوف واإلخوة المنتمين ألسرة واحدة .سينظف السائق األسطح التي تُلمس بشكل
متكرر في الفترات الفاصلة بين الجوالت .يُطالب طالب الصفوف من األول حتى الثاني عشر بارتداء كمامات و/أو أغطية للوجه ويُحث طالب مرحلة
الروضة على ارتدائها ،مع وجود استثناءات طبية .إن لم يكن ينوي طفلك استخدام وسائل النقل التي يقدمها المجلس ،يُرجى إكمال نموذج انسحاب
الطالب من وسائل النقل في منطقة بيل.

التعليم الخاص
سيحضر طالب المرحلة االبتدائية في صفوف التعليم الخاص إلى المدرسة كل يوم .سيستمر دعم خطط التعليم الفردية للطالب المتلقين للتعليم بشكل
شخصي وفي المنزل .انظر خططنا بخصوص بطالب صفوف التعليم الخاص.

إجراءات رعاية الطفل
ستستمر برامج الرعاية قبل وبعد الدوام المدرسي مع تطبيق بروتوكوالت جديدة للصحة والسالمة .اتصل بمقدم الخدمات الخاص بك للحصول على
مزيد من المعلومات.

دعم الصحة النفسية والدعم المجتمعي
أثناء هذه األوقات العصيبة ،تتوفر لدى مجلس منطقة بيل طرق دعم وموارد للصحة والعافية النفسية للطالب وأسرهم ،باإلضافة إلى الئحة شاملة
بطرق الدعم المجتمعي المتوفر الحتياجات الصحة النفسية والغذاء واالحتياجات المالية والمأوى.

ابق على اطالع
لمعرفة المزيد حول خطط المجلس إلعادة فتح المدارس للعام الدراسي  ،2020-21يُرجى زيارة .www.peelschools.org/reopening
ستُحدّث صفحة الموقع اإللكتروني هذه عند توفر معلومات جديدة.

تعاريف:
الزمر :الفرز في زمر هو إبقاء الطالب مع بعضهم في مجموعات صغيرة طوال يومهم الدراسي ،والحد من تعاملهم مع المدرسين المختلفين
أو مجموعة واسعة من زمالئهم في الصف .تحد هذه العملية من عدد الطالب اآلخرين الذين يخالطهم الطالب.
التعلم عن بُعد :سيتعلم الطالب الملتحقين بالتعلم عن ب ُعد في المنزل من خالل التدريس عبر اإلنترنت الذي يقدمه أحد مدرسي مجلس منطقة
بيل .سيتضمن ذلك مزيجا ً من الدروس الحية في الوقت الفعلي للدرس باإلضافة إلى أنشطة متابعة يؤديها الطالب في المنزل.
الفصل الربعي :ستقسم السنة الدراسية للمرحلة الثانوية إلى أربع فترات زمنية تُدعى الفصل الربعي .مدة كل فصل ربعي  10أسابيع تقريبا ً.
سيركز كل طالب على دورتين تعليميتين في الفصل الربعي.

