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19.5.2020
تعليمات مدرسة كرانبورن كاراليل االبتدائية ( )CCPSالمتعلقة بالكوفيد 19-والرجوع إلى المدرسة
معايير الصحة والسالمة في المدرسة
 لقد صرحت اللجنة الرئيسية للحماية الصحية األسترالية ( )AHPPCبأن "كثافة الموقع" والتي هي أربع أمتار مربعة للشخص الواحد ،غير
مناسبة وليست عملية في غرف الصف ،وكذلك  1.5متر بين التالميذ خالل أنشطة الدراسة .لذلك لم تعد هناك حاجة لتطبيق نسبة  10تالميذ
للصف الواحد في المدارس.
 سيكون يوم اإلثنين  25أيار/مايو  2020يوم إجازة للتالميذلمساعدة طاقم المدرسة للتحضير لعودة التالميذ للمدرسة .ستعمل المدارس في
هذا اليوم للتأكد من اتباع المدرسة للنصائح الطبية وإعادة بناء نمط المدرسة وتأسيس طرق لتقييم مدى تعلّم التالميذ خالل فترة التعلّم المرن
وعن بعد .وكذلك لتحديد التالميذ الذين بحاجة ماسة لدعم الصحة والعافية.
 نحن نقدر أهمية دعم التالميذ للعودة إلى النمط الطبيعي ،باعترافنا بالوضع الراهن وإعطائنا معلومات عما يحدث بما يتناسب مع عمر
التلميذ ،وكذلك إيجاد بيئة أمنة للتالميذ للتعبير عن قلقهم وأحاسيسهم.
من المتوقع أن يحضر جميع التالميذ الذين افتُتِحت صفوفَهم للتعلّم في المدرسة ،لذلك ليس من المفترص أن تقدم المدرسة التعليم عن بعد في حال
اخيار األهالي عدم إرسال أوالدهم إلى المدرسة ،إال ألسباب صحية .وفي تلك الحالة يرجى االتصال مع مساعد المدير المسؤول عن ذلك القسم.
الصفوف من التحضيري إلى الثاني :آن َمكدونالد ()Anne McDonald
الصفوف من الثالث إلى السادسِ :ميك سويني ()Mick Sweeney
ْت ()Kerry Bates
الصحة والعافيةِ :كري بِي ْْ
معايير الصحة والسالمة األُخرى
 باإلمكان استخدام أدوات اللعب في المالعب ،ولكن على التالميذ اتباع تعليمات نظافة اليدين قبل وبعد اللعب باألدوات .وستُمسح المالعب
َاف كجزء من برنامج النظافة المحسّن.
بعد الفرص واستراحة الغداء بمعقم معادل لذلك المستخدم في ال َمش ِْ
 وإن ا ُ
ست ُُ ُُخ ِدمت األدوات المشتركة فسيُتبع نظام صارم لنظافة اليدين قبل وبعد االستخدام
 وعلى التالميذ إحضار قارورة الماء الخاصة بهم إذ لن يستطيعوا الشرب مباشرةْ من صنابير الشرب.
 ستستمر سياسة استخدام الطالب للهواتف المحمولة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم .ويطلب من التالميذ تنظيف هواتفهم المحمولة عند
إيداعها في المكتب كل صباح .بإمكان تشغيل الهواتف المح ّملة بتطبيق أمان كوفيد ( )COVID SAFE appوالمفعّل؛ مباشرةْ قبل الوصول
إلى المدرسة وفور االنصراف منها .فالمدارس بيئات مراقبة بما في ذلك تسجيل حضور التالميذ والموظفين والزوار ،مما يساعد على تتبع
االحتكاك إن دعت الحاجة.
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الصحة النفسية والعافية.
إن كان لديك أي قلق حول صحة طفلك النفسية أو عافيته يرجى االتصال مع مساعدي المدير بأسرع وقت ممكن للتأكد من حصول الطفل على
الدعم والخدمات المتاحة.
الصفوف من التحضيري إلى الثاني :آن َمكدونالد ()Anne McDonald
الصفوف من الثالث إلى السادسِ :ميك سويني ()Mick Sweeney
ْت ()Kerry Bates
الصحة والعافيةِ :كري بِي ْْ
التنظيف
لقد ت ّْم إضافة ترتيبات نظافة موسعة مكثفة وسيُتابع العمل بها .وتضم التنظيف الدوري خالل النهار للتأكد من تخفيض خطر العدوى من السطوح
التي تُل َمس بشكل متكرر.
الحضور في المدرسة
ومن أهم األعمال التي باستطاعة لجنة المدرسة أن تقوم بها لإلقالل من خطر العدوى بفيروس الكورونا (كوفيد )19-هو التأكد من أن يبقى
جميع الموظفين والتالميذ واليافعين المرضى في المنزل.
وبالرغم من أن خطر العدوى ضئيل ،يُنصح الموظفين والتالميذ الذين هم أكثر عرضة للخطر بأن يُقيِّموا وضعهم الشخصي بمساعدة طبيب،
وذلك بما يتعلق بحضورهم للمدرسة حاليا.
وبما أن الخطر الرئيسي للعدوى بالفيروس هو بين الكبار ،سيقتصر دخول المدرسة على أولئك الذين يقدمون الخدمات الضرورية لعمل المدرسة
وإدارتها .إن كان األهل بحاجة لالتصال مع المدرسة ألي سببْ كان ،يرجى االتصال مع مكتب المدرسة.

على جميع التالميذ والموظفين المتوعكي الصحة البقاء في المنزل.
على أولياء الطالب الذين يعانون أمراض مستعصية (بما في ذلك ضعف في الجهاز المناعي) الحصول على نصيحة طبية من طبيب الطفل بما
يتعلق بموضوع رجوع التلميذ للصف ،مع األخذ بعين االعتبار بأن هذه النصيحة قد تتغير تمشيا مع حالة تفشي وباء (كوفيد )19-في والية
فيكتوريا .وذلك حسب سياسة وزارة التبرية والتعليم ،احتياجات الرعاية الصحية ( .)DET Health Care Needsستقدم المدرسة الدعم ألي
عائلة ذات احتياجات فائضة في هذه الناحية.
ستؤجل النشاطات التالية :تجمع المدرسة والرحالت والمخيمات وجميع التجمعات الكبيرة غير الضرورية ،حتى إشعارْ آخر.
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النظافة
بالستطاعة الجميع حماية أنفسهم ومنع انتشار فيروي الكورونا (كوفيد )19-عن طريق تنظيف األيدي بشكل فعّال .سيتابع تطبيق معايير نظافة
محسّنة خالل فترة الرجوع للتعلّم والتعليم في المدرسة.
النف أوالسعال
ّْ
 سيقوم جميع المدرسين والطالب بتنظيف أيديهم بشكل منتظم ،وخصوصا عند الوصول إلى المدرسة وقبل األكل وبعده ،وعند
أوالعطاس ،وبعد استخدام المرحاض .ويسكون ذلك تبعا لتعليمات الم ّد ِرس أو تحت إشرافه.
ل غرفة مستخدمة.
 وفي حال عدم توفر الماء والصابون سيكون هناك معقم األيدي في ك ِّْ
 لن يسمح للتالميذ الشرب مباشرةْ من صنابير الشرب حاليا ،وبدالْ عن ذلك يجب على التالميذ إحضار قارورة ماء للشرب (وإعادة ملئها)
في المدرسة.
الدخول إلى المدرسة االنصراف منها
وبما أن الخطر الرئيسي لنقل العدوى بفيروس الكورونا (كوفيد )19-إلى المدرسة هو عن طريق الكبار ،يُنصع بعدم االقتراب بين أعضاء
مجتمع المدرسة البالغين وخصوصُا خالل فترة إيصال التالميذ إلى المدرسة وأخ َذهم منها.
 على الموظفين واألهالي اتباع معايير التباعد االجتماعي وذلك بعدم التجمع داخل وخارج المدرسة.
 تضم ترتيبات التباعد االجتماعي للح ّْد من االختالط بين التالميذ والكبار عند مداخل المدرسة وضمن أسوارها ما يلي:
للحث على التباعد بين الكبار.
ِّْ
 oوضع عالمات على بوابة المدرسة
 oيُمنع دخول األهالي إلى المدرسة ويُطلب منهم االتصال مع المدرسة عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني (إيميل) عمد الحاجة.
 oستعقد االجتماعات الهامة عن طريق مؤتمرات الفيديو ()video conferencing
 oالتقيد بالتباعد االجتماعي في جميع المناسبات والترحيب من دون لمس.
 oاحتمال وضع جدول أوقات لتوصيل وأخذ التالميذ لتقليل عدد البالغين المتج ِّمعين عند مداخل المدرسة وخارج غرف الصفوف.
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