
 
 ؟ متاح LINC  الرعاية برنامج كونيهل س 

عندما ال يكون الطالب في المدرسة ، سيكون   ستكون هناك رعاية قبل المدرسة وبعدها عندما يكون الطالب في المدارس.  
 .متاًحا فتراضي )على االنترنيت في منازل الطالب (الدعم اال

  
 تراضي لمرحلة ما قبل الروضة؟االف يبدو التعلمكيف  بل الروضة؟ هل سيتم تعيين مدرس لطالب ما ق 
 طالب ماقبل الروضة سوف يتبعو قبل الروضة إلى الثاني ثانوي  من ما نعم ، سيتم تعيين مدرس لجميع طالب الدرجات 

 .هيكل التعلم عن بعد للمرحلة االبتدائية
  
بحاجة إلى التعلم عن بعد   مدارس المنطقةإذا كان على الطالب في التعلم التقليدي أن يقوموا بالحجر الصحي أو إذا كانت  

 بسبب الحاالت ، فهل سيظل بإمكانهم الوصول إلى التعلم االفتراضي؟
 .نعم ، المزيد من المعلومات حول هذا األمر قادمة 
  
 سية المختلفة إلى الذهاب إلى المدرسة في أيام وأوقات مختلفة؟ هل سيضطر الطالب في المراحل الدرا 
إذا / عندما نتمكن من عودة الطالب إلى المدرسة بأمان بالتناوب ، فسنبذل قصارى جهدنا لضمان حضور جميع الطالب في   

 .في نفس األيام واألوقاتالواحدة األسرة 
  
 لم االفتراضي؟ هل سيتم توفير األجهزة للطالب الذين يختارون التع 
األجهزة بغض النظر عن   على صول حمن ال  من ما قبل الروضة إلى الثاني ثانوي  نعم ، سيتمكن جميع طالب درجات 

 .ستتوفر قريبًا تفاصيل حول توزيع الجهاز  الخيار الذي تختاره.  
  
 مطلوبة للطالب والموظفين؟على الوجه هل ستكون األقنعة  
حة والخدمات اإلنسانية  الموظفين ارتداء األقنعة وفقًا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها وزارة الصستوفر المنطقة وتطلب من  

هم عند تدريس  توجيه ، يمكن للمعلمين إزالة أقنعوفقًا لهذا الت وري وإدارة ميزوري للتعليم االبتدائي والثانوي. ز بوالية مي
 .بعن الطال لمسافة الالزمةالمجموعة بأكملها وإبعادهم ا

في المناطق المشتركة ،   عبورهمسيُطلب من الطالب ارتداء األقنعة: في الحافالت ، عند دخول / الخروج من المبنى ، عند  
 .وفي المواقف التي ال يمكن فيها حدوث التباعد االجتماعي

  
 ماذا ستفعل المدارس لضمان سالمة وصحة الطالب والموظفين؟ 
  3)األصفر( و  2يمكننا فيه نقل الطالب بأمان إلى المباني المدرسية وجهاً لوجه خالل المرحلتين الوقت الذي كما نتوقع  

األولوية لسالمة طالبنا  إلعطاء  مجموعة متنوعة من التدابير االحترازية.   مدارس هيكمان ميلز )الخضراء( ، ستنفذ
 ات الصادرة عن المراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها، فإننا ال نزال ملتزمين باتباع أحدث التوصيوموظفينا

(CDC) ووزارة الصحة والخدمات العليا في ميسوري ، (DHSS)  والتعليم الثانوي ، وإدارة ميسوري االبتدائية 
(DESE).   الوكاالت المحلية والوالئية قام المشرف بتطوير فريق عمل متعدد الوظائف لمراجعة التوجيه باستمرار من وقد

 .والفدرالية وإدارة االستجابة االستراتيجية للمنطقة التعليمية بشكل استباقي
 
على وجه    .(EPA) تتبع المنطقة أفضل الممارسات للتنظيف والتطهير باستخدام المطهرات المسجلة لوكالة حماية البيئة 

عقيم نقاط االتصال )األماكن التي يتم لمسها بشكل متكرر طوال  التحديد ، تشمل جهودنا لحماية الطالب والموظفين ت
 :يتكون هذا من تعقيم األسطح واألشياء بما في ذلك اليوم(. 

 
 / قضبان الدفع البوابمقابض األبواب / ا 
 مفاتيح االضاءة  
 حنفية مقابض بالوعة الحنفية / ال 
 نوافير الشرب  
 موزعات مناشف ورقية 
 بائيةمجففات اليدين الكهر  



 موزعات صابون اليد  
 درابزين الدرج  
 مقابض المرحاض / المبولة 
 مقابض باب المرحاض 
 االسطح   
 طاوالت وكراسي كافتيريا 
 عدادات المكاتب واألسطح  
 أسطح الحافالت المدرسية بما في ذلك المقاعد ، الدرابزين ، وعجالت القيادة وألواح تحكم السائق 
 معه بشكل متكرر من قبل عدة أشخاص أي شيء آخر يتم التعامل  
يتوفر في الموقع مخزون وافر   أيًضا تقنيات التطهير المعقم في المباني والحافالت المدرسية.  مدارس هيكمان ميلز  تستخدم 

 :ومواد التعقيم (PPE) من معدات الوقاية الشخصية
 أقنعة 
 دروع الوجه  
 ( قفازات )اختياري 
 معقم اليدين كما هو متاح 
 مناطق التجمعات داخل المدرسة ، حسب توافرها ، ليتم توزيعها وإتاحتها في جميع  معقمةمناديل  
 ( علب مناديل )لكل مكتب / منطقة عمل 
لتسهيل وتشجيع التباعد االجتماعي المناسب والتفاعالت الشخصية  تجمعات داخل المدرسة المناطق يجب ترتيب  

تجمعات داخل  ال وتشجيع الممارسات االجتماعية البعيدة والصحية في جميع المناطقيجب وضع الفتات لتذكير  اآلمنة. 
 .المدرسة

 
 هل سيسمح للزوار؟  
 .ال ، لن يسمح للزوار  

 
 هل سيتم إجراء فحوصات درجة الحرارة للتأكد من عدم إصابة أي شخص بالحمى أو المرض؟  

 
يجب على الموظفين أيًضا فحص درجة   م قبل كل يوم دراسي. يجب على اآلباء إجراء فحوصات درجة الحرارة على طالبه 

 .حرارتهم قبل القدوم إلى المدرسة كل يوم
 ؟COVID-19 )كورونا (ماذا يحدث إذا كان اختبار الطالب أو الموظف إيجابيًا لـ 

 
االتصال واإلخطار وإغالق المدارس  التوجيه الذي تقدمه إدارة الصحة المحلية فيما يتعلق بتتبع  مدارس هيكمان ميلز  بعتتس  

 .إذا واجهنا حالة إيجابية بين الطالب أو الموظفين
  

 هل ستفتح ينابيع المياه أم ستغلق؟
 يمكن للوالدين إرسال الطالب بزجاجة ماء سيتم إغالق نوافير المياه.  

 
البعض في الفصول الدراسية الصغيرة  كيف يمكنك أن تبقي األطفال بأمان بعيًدا عن بعضهم  كم عدد الطالب في الفصل؟   

 جًدا؟ 
 .سيتم تعديل أحجام الفصول الدراسية لتالئم المبادئ التوجيهية للمسافة االجتماعية قدر اإلمكان 
  

 هل ستكون هناك تجمعات طالبية؟
 .لن تكون هناك تجمعات في هذا الوقت

  
 
 



سيكون هناك استراحة وفرص أخرى خارج الفصل  هل  كيف سيحصل الطالب على استراحة من التواجد في الفصل؟ 
 الدراسي؟ 

: إذا سمح الطقس بذلك ، سيتم االستراحة في الهواء الطلق مع بقاء الفصول الدراسية معًا بعيدة عن بعضها البعض ستراحة اال 
صة وتعقيمها  سيتم وضع أي معدات مستخدمة خالل فترة االستراحة في منطقة مخص بعيًدا عن الفصول الدراسية األخرى.  

 .ب )المراجيح وغيرها (لن يستخدم الطالب معدات الملع بعد االستخدام. 
 .والموسيقى في الهواء الطلق قدر اإلمكان )الرياضة(دروس التربية البدنية 
  
 هل سيأكلون في الفصل أو غرفة الطعام؟  كيف سيأكل الطالب اإلفطار والغداء؟  
 ( البروتوكول المحدد في مؤشر الحالة الصحية )أحمر أو أصفر أو أخضر يتبع اإلفطار والغداء  
  
 على وجبات؟   )على االنترنيت في المنزل( هل سيحصل الطالب المشاركون في التعلم االفتراضي 
 .دراسجبات في األماكن التي تحددها المنعم ، سيتم توزيع الو 
  
،   ELLسيكون هناك دعم للطالب الذين يحتاجون إلى تعليم خاص ، إذا كان الطالب مسجالً في التعليم عن بعد ، فهل  

 ، خطاب ، تعليم موهوب ، وما إلى ذلك؟  IEP خدمات
 .سيستمر المترجمون في مساعدة طالبنا ومعلمينا  .IEP نعم ، سيتم اتباع 
  
 ؟ IEP كيف سيبدو التعلم االفتراضي للطالب الذين لديهم برنامج 
 .سيكون لديهم الدعم   .IEP الموضحة في يعتمد ذلك على الخدمات  
  
ها البقاء في التعلم االفتراضي لفترة معينة من الوقت ،  منعلم االفتراضي ، هل سيطلب منه / بمجرد أن يبدأ الطالب في الت 

 حتى نهاية الفصل الدراسي؟ 
االلتزام بهذا الخيار حتى نهاية   للتعلم االفتراضي مدارس هيكمان ميلز  يجب على اآلباء / الطالب المشاركين في برنامج 

 .الفصل الدراسي قبل االنتقال إلى المدرسة التقليدية
 
 هل سيتم تزويد الطالب االفتراضيين بكتب مدرسية؟  
للتعلم االفتراضي من الوصول إلى الكتب اإللكترونية والمطبوعة كما  هيكمان ميلز  سيتمكن الطالب المشاركون في برنامج  

 .هو متاح
 
 كيف سيتم حضور الطالب في التعلم االفتراضي؟  
 .يعتمد الحضور اليومي على مشاركة الطالب ومشاركتهم كل يوم 
  

 هل سيخضع الطالب االفتراضيون والتقليديون لنفس االختبارات التي تفرضها الوالية؟
 نعم 

 
 هل سيقوم الطالب برحالت ميدانية؟

م برحالت وجهاً لوجه في هذا الوقال نخطط للقيا راضية. سيشارك الطالب في الرحالت الميدانية االفت  
  

 هل سيُسمح للطالب بالمشاركة في األنشطة الرياضية أو المناهج الدراسية؟  
 MSHSAAدات ن للطالب المشاركة وفقًا إلرشانعم ، يمك 

 
 


