
 

 العودة إلى معلومات المدرسة: 
* سيكون من الصعب التباعد االجتماعي من نواحٍ عديدة مع فتح المدرسة مرة أخرى. هناك عدد محدود من  

ولدينا مساحة صفية محدودة. سيبقى الطالب والموظفون على مسافة اجتماعية قدر اإلمكان لمحاولة   الحافالت ،
 الحفاظ على صحة الجميع. 

 
* للعائالت المختلفة احتياجات ومواقف مختلفة. وبسبب هذا ، سيكون التعلم عن بعد بدوام كامل خياًرا للطالب  

عن بعد للطالب بالبقاء مسجلين في مدارس مقاطعة   . سيسمح التعلم2021-2020خالل العام الدراسي 
DeSoto   أثناء تلقي تعليمات عبر اإلنترنت يسهلها المعلم في المنزل. يمكن للوالدين التسجيل من خالل

 استكمال طلب التعلم عن بعد على موقع مدارس مقاطعة ديسوتو. )مزيد من التفاصيل في الصفحة التالية( 
  distancelearning@dcsms.orgعملية التقديم ، فأرسل بريًدا إلكترونيًا إلى  إذا كانت لديك أسئلة حول

الخاص بطفلك. في حين أن التفاعل وجًها لوجه هو وسيلة تعليمية أفضل ، فإن خيار التعلم   ELأو راجع معلم 
 عن بعد متاح لآلباء الذين ال يريدون أطفالهم في الفصول الدراسية. 

 
لى استعداد لإلغالق المحتمل. يجب أن يكون لدى اآلباء خطط يمكن تفعيلها على  * يجب أن يكون الجميع ع

الفور إذا تم إغالق المدرسة أو إذا كان أطفالهم غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة بسبب حالة الحجر 
البريد   ساعة ، لذا فمن المهم أن يقوم اآلباء بتحديث عناوين 24الصحي. قد يتعين تغيير الخطط في غضون 

 اإللكتروني وأرقام الهواتف المسجلة في مدرسة أطفالهم. 
 

 لمساعدتك على تحديد:  2010-2020معلومات حول خطة العودة إلى المدرسة 
 

 الكافتيريا: 
 ستكون وجبات إفطار الطالب هي وجبات "تناول الطعام والذهاب" التي سيأخذها الطالب إلى الفصل الدراسي. 

ل جدول الغداء الخاص بها بحيث يكون عدد الطالب أقل في الكافتيريا في وقت واحد ،  قد تقوم المدارس بتعدي 
 وقد تقدم المدارس أيًضا الغداء في الفصل الدراسي في مواقف معينة. 

 سيتم تعزيز التباعد االجتماعي في خطوط التقديم وعلى طاوالت الكافتيريا. 
 

 الباصات: 
كون تحديًا ، يتم تشجيع اآلباء على توفير وسائل النقل إلى المدرسة إذا  ألن االبتعاد االجتماعي في الحافالت سي

 أمكن. 
 يوصى بشدة أن يقدم اآلباء أقنعة ألطفالهم لنقل الحافالت.

 سيتم تطهير كل حافلة بين الطرق ، وسيتم تنظيف الحافالت بشكل عميق قدر اإلمكان. 
 سيتم تطوير مخطط جلوس للحفاظ على أكبر مسافة ممكنة. 

 د يُطلب من األشقاء أن يجلسوا معًا في نفس المقعد للسماح بفرص التواصل االجتماعي للطالب. ق
 

 إرشادات البناء: 
سيتم تنظيف جميع المرافق بعمق قبل عودة الطالب والموظفين ، وستتلقى المباني تنظيفًا عميقًا وفقًا لجدول  

 منتظم. 
ف المناطق التي يتم لمسها بشكل متكرر طوال اليوم  سيكون لكل حرم جامعي موظف صيانة واحد مكرس لتنظي 

 الدراسي بأكمله. 
 



 إرشادات التشغيل: 
 

• سيكون هناك حد أدنى من الحركة داخل الفصل. بمجرد أن يجلس الطالب ، من المتوقع أن يظلوا في مقاعدهم  
 ما لم يتلق المعلم تعليمات لالنتقال إلى موقع آخر. 

 الصباحي والتغييرات الطبقية في كل حرم جامعي لتعزيز المسافة االجتماعية. • يمكن تعديل إجراءات الوصول 
 • ستعقد التجمعات المدرسية في الهواء الطلق مع إجراءات التباعد االجتماعي قدر اإلمكان. 

 • سوف يسمع الطالب إعالنات االتصال الداخلي المتكررة حول الحمى والمرض والنظافة الصحية الجيدة. 
 تخدام األشياء المشتركة في العطلة محدوًدا. • سيكون اس

• سيكون استخدام المواد المشتركة في الفصل محدوًدا. سيكون لكل طالب مواد منفصلة وأقالم رصاص وأقالم  
 تلوين وما إلى ذلك. 

• في الصفوف االبتدائية ، يمكن للمعلمين التبديل ويمكن للطالب البقاء في نفس الفصل الدراسي طوال اليوم  
 عندما يكون ذلك ممكنًا. 

 • سيكون العمل الجماعي محدوًدا من أجل تعزيز التباعد االجتماعي. 
• يجب أن يواجه الطالب جميعهم في نفس االتجاه في الفصل عندما يكون ذلك ممكنًا. هذا يعتمد على أثاث 

 الفصل الدراسي ، والتسجيل ، وحجم الغرفة. 
 فسها أسبوعيًا. • سيحتفظ المعلمون بترتيبات المقاعد ن 

 
 

 الصحة والنظافة: 
 

 • ستحصل ممرضة بدوام كامل في الموقع على كل مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية وثانوية. 
• ألن االبتعاد االجتماعي غالبًا ما يكون تحديًا ، يوصى بشدة أن يقدم اآلباء أقنعة ألطفالهم إذا كان ذلك مناسبًا  

، وتقلل    COVID-19غير مطلوبة ، يمكن لألقنعة أن تقلل من خطر انتقال   للفئة العمرية. في حين أن األقنعة
يوًما بسبب   14األقنعة بشكل كبير من إمكانية عزل الطالب من قبل وزارة الصحة بوالية ميسيسيبي لمدة 

 المؤكد قضية. COVID-19االتصال الوثيق في المدرسة مع 
 اسب وتغطية السعال. • سيتم تعليم الطالب وتذكيرهم بغسل اليدين المن

 • لن يسمح للرحالت الميدانية حتى إشعار آخر. سيتم رصد هذا الوضع طوال العام الدراسي. 
 • لن يسمح المتحدثين الضيوف حتى إشعار آخر. سيتم رصد هذا الوضع طوال العام الدراسي. 

 • سيتم تنظيف المواد المشتركة )مثل أجهزة الكمبيوتر( بعد كل استخدام. 
 شجيع الطالب على إحضار زجاجات المياه الخاصة بهم من المنزل. • يتم ت

• الصفحة الرئيسية هي أول نقطة فحص في السلسلة المتصلة. يُطلب من اآلباء التحقق من األعراض والتحقق  
 من درجة حرارة طفلهم كل صباح قبل المغادرة إلى المدرسة. يتم تشجيع العائالت على إعادة تقرير المصير 

 


