
  

   

 
   

       
   
      

   
       

          
           
          

      
      

      
     

 

          
    

       
     

    
      

   
 

        
       

    
     

      
     

    
      

   
 

      
       

          
    

      
        

      
 

 _________________________:المنطقة
التعليم الحضوري اآلمنة إلى  خطة العودة

الخدمات واستمرار

Williamson 

ُ سرادملا ءاردمو سرادملا ءاردمو نيملعملاو بالطلاو رَسألا)
يفوظمونيآلخرانيممعلالوارسالمدقادةو تعاقاطمالو
 بيج ب(.طالال تعاموجملثمت التي وةعلداتمانظموةدرسمال
 ءراآلا تلك خذوأ اآلراء حلطر ةصفر تشاورال ةيعمل نمضتت نأ
 ARP ESSER خط نكوتنأ ططمخال نم ر.تباعالانيعب
نوكت نأ ،اًيلمع نكمملا دلحا ىلإو ؛دوحمو موهفم قيسنت تاذ
نكي مل اذإ ،اًيهفش اهتمرجت وأ اهمهف نيدلاولل نكمي ةغلب ةبوتكم
يوذ نم وه يذلا رمألا يلو بلط ىلعًءانبو ؛اًنكمم كلذ
رمألاليلونكميليدبيقنستبةالخطيرتوفيتم عاقات،إلا
 عموق لىع هورمللج ططالخ يعمج ةإتاح بجي ه.عم لمعاتال
 تنترنإلا موقع لىع نشرهاو LEA ةؤسسمب اصالخ تنترنإلا

نغضوفية(ار)اإلد نيسييت ةيالو يف عليمتال دارةإل بعالتا
.اًموي (30ثين )ثال

 ةعودالةخط حديثت لىإ ةبحاج LEA تؤسسام نأ لمعال برجاء
 أشهر ةست كل تماخدال ارمرتاسو ريلحضوا عليمتال لىإةنمآلا

 لحصولل سعىت نأ بيجو 2023 برمتبس 30 حتى قلألاىلع
 ذتأخ نأبيجو لها، تعاراجم أيوةالخط نبشأ ةمعا راءآ لىع

 اتعراجمال يعمج نمضتت نأ بجي ر.تباعالا نيعب اآلراء هذه
.تاعاجرملا ءارإج ببسل اًيقطنم اًساسأو اًرحش

 ةينوالثاوةيئداتبالا ارسللمد 3.0ةئلطاراةثغاإلاوقصند نإ
(ESSER 3.0)ةيكيمرألا اذقنإلاةخط نونقا بموجب(ARP)معال 

 .2021 مارس 11 خيبتار درص ، 2-117 العام ننوالقا ، 2021
ARPA ةخط همتقد يلذاليموتال فريو ESSER نم برقي ما 

( LEAs) ةيالمحل ةيميتعلال تؤسسامالو تالياللو الردو مليار 122
 يرثتأ ةجالعمو هايعل فاظالحو نمابأ رسدامال حتف ادةعإ في عدةمسالل

 ليموت لىإةفضاإلبا ا.نلدب في بطاللاىعل وناكور وسيرفةئحجا
ARP ESSER ،ةخط لمتش ARP ةيبترلل الردو ترامليا 3 لغبم 

 رالدو مليار 2.75و ة،يئالنا طقمنالل الردو نيومل 850و ة،صلخاا
بابالشو لافطأللاًيفاضإًاليومتو،ةماعلاريغسرادملا معدل
،نييصلألا ايوها نكاوس ة،يقبلال ةيميتعلال تؤسسامالو ن،يردمشال

 ن.ييصلألا كاالسأنكاوس

ميتعلاللىإةنمآ عودة ةخط ضعو LEAتؤسساملىعبيج
 تفي ثيحب هور،مللج ةمتاح هاوجعل تماخدال ارمرتواس ريلحضوا

يقلتنماًموي 30نغضوفيةيالتالتتطلبامالبةالخط تلك
ىدإح تعضو ذاإ . ARP ESSER نع ادرةصال تصاصمخال
 يبتل ال ةالخط تنكاو ARP ةخط ضعولبقةخط LEA تؤسسام
 ال عدمو في هاتخط ةعراجم LEA ةؤسسم لىع بيجف بات،تطلمال
 طالخط يعمج ضعوبيج ا.هتلخط ةعاجمر آخر بعد هرأش ةتس تجاوزي
ةصلحمال صحابأتعامومج دف معهاال معاال رتشاوالب

 .ةيصحلاةلخطا هذه في موجودةال ةألسئلا ضعة ويكيمرألاةحصال ارةإد تولت 

 •tn.gov/education سيتيني ةاليليم بولتعا رةإدا 1 ةفحص



.شاركنا املالحظات من االجتامعات الشخصية وجدول بيانات املدخالت العامة مع فريق القيادة

 يف اجتامعات مايو ويونيو وأغسطس العامة ملجلس مدرستنا. استضفنا اجتامعني علنيني شخصيًا يف يونيو. لقد نرشنا ESSER ناقشنا االحتياجات والخطط الستخدام أموال

 احتياجاتنا املحددة وخططنا املقرتحة وطلبنا املدخالت من خالل استطالع استمر من أواخر يونيو وحتى أوائل يوليو ألي شخص يف املجتمع. كام متت مناقشة الخطط يف

.اجتامعات متعددة ألصحاب املصلحة املستهدفني طوال الفرتة الزمنية من مايو إىل يوليو

 يف اجتامعات مايو ويونيو وأغسطس العامة ملجلس مدرستنا. استضفنا اجتامعني علنيني شخصيًا يف يونيو. لقد نرشنا ESSER ناقشنا االحتياجات والخطط الستخدام أموال

 احتياجاتنا املحددة وخططنا املقرتحة وطلبنا املدخالت من خالل استطالع استمر من أواخر يونيو وحتى أوائل يوليو ألي شخص يف املجتمع. كام متت مناقشة الخطط يف

.اجتامعات متعددة ألصحاب املصلحة املستهدفني طوال الفرتة الزمنية من مايو إىل يوليو

.ESSER 3.0 متت مراجعة املدخالت العامة من قبل فريق القيادة وساعدتنا يف تضييق مجاالت تركيزنا واتخاذ قرار بشأنها مقابل 5.2 مليون دوالر يف متويل

 

  

 

  
 

 

 

 

  
 

  
   

               
 

  

        

   

الحضوري التعليم اآلمنة إلى العودة

 صلحةملصحاب اع أالتشاور م
 ر عنادلصا لتمويلا خدامالست هاططيخخالل ت ،ةحلمصلا حابأصعمةفاده اتراومش يف LEA ةسسمؤ اركستش فصف كي

ARP ESSER رحصلا ال ثالملا بيلسىلذلك، ع يف ما، ب: 

 الب؛الط
ُ ؛رَسألا
 و؛صة(لخااةيبترال راءذلك مد يف مابة )يميتعلال ناطقمالارس والمد راءمد
 .تهمقابانارس والمد يفوظمن ويآلخرا نيممعلالارس والمد قادةارس والمد راءومد نيممعلال
 ل؛ئقباال
 و؛ت(اقاعإلا ويذ وققمات حنظم لكذ في امبة )ينالمد قوقالح اتمنظم
 ،ردتشالنمننوعاينيلذالطفاأل، واةييزإلنجلاةغللا لميعتمو عاقات،إلا ذوي لطفاألاحالصمنثلومينيلذاةحصلمال صحابأ

 ن.يممحروال طالبال نمميرهغن، وينسجومال لطفاأل، وانيمهاجرال طالبالة، وياعرال ري دوفبشباالل وطفاألوا

َُ ؟رابتعالا نيبع ةحوتفملا تاقيلتعلا ةرتف لالخ ءارآلا تذِخأ فيك

1 

.i 
.ii 
.iii 
.iv 
.v 
.vi 
.vii 

 موالأ من دةافتلالس LEAةسسؤم ةطخ ريوطت يف نيمالعا ةحلصملا باحصأ ءارآ ةاعارم ةيفيك لوح ةماع ةرظنِطعأ 2
.ARP ESSER 

 ؟ ARP ةطخل ةحتوفملا قاتليعلتا رةفت ءاأثن قييماتلتا LEA ةسمؤس تمعجفكي 3

4 

• tn.gov/education

 .ةيصحلاةطلخا هذه يفةجودولماةئلاألس عوض ةييكألمراةحلصا رةإدا تتول

 سيتيني ةاليليم بولتعا رةإدا 2 ةفحص



 ارتداء األقنعة العاملي والصحيح: صوت مجلس إدارة مدرسة مقاطعة ويليامسون ووافق عىل تفويض القناع لجميع الطالب واملوظفني وزوار مدارس املنطقة ويف الحافالت

 املدرسية واملكتب املركزي. االستثناءات من هذا التفويض هي ألسباب صحية ، وأسباب دينية ، واألمر التنفيذي رقم 84 الذي يسمح باإلعفاء من التفويض. تم توضيح املسؤولني

 .واملوظفني عىل مستوى املدرسة الطريقة الصحيحة الرتداء القناع ومراقبة استخدام الطالب خالل اليوم

 

 عندما تكون CDC عىل النحو املحدد بواسطة K-12 التباعد الجسدي (عىل سبيل املثال ، استخدام األفواج / البودنج) ال ميكن دامئًا تحقيق التباعد االجتامعي الكامل يف بيئة

 .حاليًا يف كل حالة من حاالت االتصال هذه WCS املدارس مفتوحة بالكامل للتعليم داخل املدرسة. املدرجة أدناه هي ما تقوم به

 

 غرف الطعام: تذهب مستويات الصف الثانوي إىل الكافترييا لتقديم وجباتهم. ميرون عرب خط التقديم ثم يجلسون عىل طاوالت الكافيرتيا أو يف مناطق مخصصة أخرى مثل

 املمرات أو مناطق تناول الطعام يف الهواء الطلق. تختلف أماكن الجلوس حسب موقع املدرسة بناًء عىل عدد عشاء الطالب واملساحات املتاحة مع اإلرشاف يف كل موقع. يزيد كل

 .موقع لتناول الطعام من التباعد االجتامعي بناًء عىل حجم منطقة تناول الطعام

 

 ستذهب مستويات الصف االبتدايئ إىل الكافترييا لتنتقل عرب خط الخدمة وتم منحها خيار تناول الطعام يف الكافترييا أو العودة إىل الفصل الدرايس أو تناول الطعام بالخارج إذا

 .كان ذلك متاًحا يف الحرم الجامعي. عند تناول الطعام يف الكافيرتيا ، يتم تخصيص مقاعد للطالب تشبه حجرة الدراسة

 

 التنقل عرب املبنى: تستغرق الصفوف الثانوية ما بني 5-6 دقائق بني الفصول الدراسية ويظل الطالب ملثمني خالل فرتة اجتياز الفصل. يرافق طالب املرحلة االبتدائية معلميهم

 .عندما ينتقل الفصل بأكمله من وإىل منطقة الفصل الخاصة بهم أو غرفة الطعام. كام أنهم ميشون عىل الجانب األمين من القاعة عىل بعد 3 أقدام عندما يكون ذلك ممكًنا

 

 تكوينات الفصل الدرايس تسمح مستويات الصف الثانوي مبوجب قواعد الوالية لعدد أكرب من الطالب لكل فصل درايس. نظًرا ألن معظم الفصول الدراسية لدينا تبلغ مساحتها

 900-1000 قدم مربع ، فإن ذلك ال يسمح لنا دامئًا بتوفري مسافة 3 أقدام بني املكاتب. يعمل املعلمون عىل زيادة التباعد االجتامعي بني املكاتب والطالب إىل أقىص حد بناًء عىل

 عدد الطالب املوجودين وحجم الغرفة. عندما يتنقل الطالب يف الفصل الدرايس للمختربات واألنشطة األخرى ، يبقي املعلمون الطالب يف مجموعات جامعية عندما يكون ذلك

 ممكًنا. الفصول الدراسية االبتدائية هي أيًضا نفس املساحة األساسية للمربع مام يعني أيًضا أن املسافات بني املكاتب ال ميكن تحقيقها دامئًا. بالنسبة للعديد من الفصول الدراسية

 يف الصف األول ، يجلس الطالب عىل الطاوالت بدالً من املكاتب ويتم إعدادهم ملواجهة بعضهم البعض يف هذا التكوين. يُطلب من املعلمني االحتفاظ بهذه املجموعات من

 .الطالب (مجموعات الفوج) مًعا خالل اليوم بأكمله

 

 النقل بالحافالت ال ميكن أن توفر جميع الحافالت ، بغض النظر عن مستوى الصف ، رحلة بعيدة اجتامعيًا يف الحافلة وتسمح لنا بتشغيل برنامج النقل. نظًرا ألن املنطقة

 محدودة بهذه القدرة ، يتعني عىل السائق وجميع الطالب ارتداء قناع ، باستثناء أولئك الذين لديهم استثناءات األقنعة. يجب أن تظل النوافذ مفتوحة (عندما يسمح الطقس

 .بذلك) حتى يتسنى للهواء النقي أن ينترش عرب الحافلة

 

 غسل اليدين وآداب الجهاز التنفيس: يحصل الطالب عىل فرتات راحة متعددة يف دورات املياه خالل اليوم حيث ميكنهم غسل أيديهم باملاء والصابون والتجفيف باستخدام منشفة

 ورقية واحدة. تنترش محطات تعقيم اليدين يف جميع أنحاء املرافق عندما ال يتمكن الطالب أو املوظفون من الوصول إىل غرفة االسرتاحة. تحتوي الفصول الدراسية أيًضا عىل حل

 تعقيم لليدين متاح للموظفني والطالب عىل مدار اليوم. يُطلب من الطالب غسل أي قناع وجه من القامش يستخدمونه ليالً أو التخلص من القناع الورقي / املادي يوميًا. يُطلب

 .منهم عدم خلع قناعهم عند التحدث واالبتعاد مسافة 6 أقدام عن اآلخرين كلام أمكن ذلك

 

 رشكتني لخدمات الحراسة للقيام بتنظيف وتعقيم املدرسة. مرفق به قامئة التحقق الخاصة بعملية التنظيف اليومية العامة. هذا WCS تنظيف املرافق الصحية وصيانتها: توظف

 أيًضا موظفان WCS باإلضافة إىل تعقيم املناطق ذات اللمس العايل بانتظام طوال اليوم ، وتعقيم املنتجات والسلع الورقية املتوفرة يف كل فصل درايس الستخدام املعلم. لدى

 .WCS بدوام كامل يرشفان عىل رشكات خدمة الحراسة للتأكد من أن العمل يتم وفًقا ملعايري

 

 مبعدل 3 مرات يف الساعة يتم تدوير الهواء ASHRA يف جميع أنحاء املنطقة وهي تتجاوز معايري WCS تهوية محّسنة: تم اختبار أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء يف

 النقي إىل الغرفة. ال تحتوي األنظمة عىل معدالت هواء نقي أعىل فحسب ، بل إن كل الهواء املوجود يف الفصل الدرايس مير عرب نظام الفلرت الخاص بنا 12 مرة يف الساعة. مل تكن

 .هناك حاجة للرتقية ، لكن قسم الصيانة انتهز الفرصة للتحقق من عنارص التحكم لتدفق الهواء املناسب وقياس دوران الهواء يف املباين

 

 إخطاًرا بأي حاالت إيجابية تم اإلبالغ عنها إىل املدرسة إىل إدارة الصحة إلكرتونيًا يف الساعة 4:00 مساًء كل يوم. WCS تتبع جهات االتصال مع العزل والحجر الصحي: ترسل

 ستقوم وزارة الصحة بعد ذلك بإجراء مقابالت وتأكيد الحاالت اإليجابية. بعد أن تحدد وزارة الصحة من هم املخالطون املقربون للحالة اإليجابية ، يجب عليهم إخطار املنطقة

 بتزويدهم مبعلومات الدليل حتى يتمكنوا من االتصال بجهات االتصال الوثيقة املحددة وتقديم املشورة لهم بشأن ما يجب عليهم فعله WCS بهؤالء األشخاص املقربني وستقوم

 .أدناه للحصول عىل معلومات إضافية حول العزل والحجر الصحي WCS أن تفعل. يتم توفري رابط إرشادات مرض

https://docs.wcs.edu/pdf/health/Illness-Guidelines.pdf 

 

 أي اختبار تشخييص أو فحص مستقل. بدالً من ذلك ، نوجه األفراد إلجراء اختبار إما لدى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم أو يف WCS اختبار التشخيص والفحص: ال تجري

 .إدارة الصحة العامة املحلية عندما يعترب ذلك رضوريًا بناًء عىل إرشادات املرض الخاصة بنا

 

 يف عيادة التطعيم هنا يف املنطقة حيث قمنا بتلقيح أكرث من WCS الجهود املبذولة لتوفري التطعيامت للمعلمني واملوظفني اآلخرين والطالب إذا كانوا مؤهلني: يف الربيع ، وضعت

 .التطعيامت للطالب WCS 2500 معلم وموظف آخر. نحن نبحث حاليًا يف إمكانية إجراء عيادة أخرى للمعززات املقرتحة يف وقت الحق من هذا الخريف. لن تقدم

 

 للطالب وميكنه تقديم تعليامت و / أو WCS IEPs التسهيالت املناسبة لألطفال ذوي اإلعاقة واحرتام سياسات الصحة والسالمة: توفر املنطقة بيئة تعليمية آمنة للجميع. يتبع

 الحايل يف املنطقة. ميكننا تتبع الحاالت اإليجابية املحتملة والتعرض للحاالت COVID خدمات داخل الحرم الجامعي أو خارج الحرم الجامعي اعتامًدا عىل الطالب الفردي ووضع

.اإليجابية عىل أساس الفصل الدرايس

 وهي قامئة شاملة لألعراض واملرض مع توجيهات .https://www.wcs.edu/domain/1298 بانتظام بتحديث إرشادات املرض املنشورة عىل WCS الستمرارية الخدمات ، قامت

 COVID أيًضا ممرضة مدرسة يف كل مدرسة وفريق مخصص للصحة والسالمة مع متخصصني يتعاملون مع مراقبة WCS حول متى ميكن لألفراد العودة إىل املدرسة. لدى

 يف COVID نفس فريق اإلدارة والقيادة يف هذا الصيف والخريف التايل الذين مروا جميًعا بعملية التعامل مع WCS وإعداد التقارير مع إدارة الصحة مبقاطعة ويليامسون. لدى

 املعتمدة للجمهور ، وسنواصل التواصل مع أصحاب املصلحة ESSER مدارسنا يف العام املايض ، مام يوفر استمرارية قوية للقضايا املتعلقة بصحة الطالب واملوظفني. سننرش مناذج

.مبا يف ذلك إدارة الصحة للحصول عىل مدخالت ذات مغزى ، وإجراء املراجعات والتحديثات كل ستة أشهر عىل األقل حتى 30 سبتمرب 2023

 

     

 

 
 

 

 

  
 

  
   
  
  
  
  
  
   
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

الحضوري التعليم اآلمنة إلى العودة

 ريضوحم العلية اآلمنة إلى التعودال

 ةمة والسالحصلا ياتجتراتياس من كل ات فيياسالس ذهه من ف أيات ووصساسي LEA ةسسمؤ تاعتمد ىمد يأىلإ صف 5
 :ةليالتا

 ل؛مح وشايصح لكبش ماتماكال داءتار •
 غ(رافالتأوقاعات/ماي جف وسجلال،لمثاالليبى سعلدي )الجس دعتباال •
 فس؛نتالن وياليد لغس بداآ •
 تها،نة وصيايصحال افقمرال فينظت •
 ة؛يهوتال نيتحس لكذ في امب •
 ؛صحيال رلحجال وعزال ىلإةضافإلن بايالمخالط رثأ فاءتاق •
 ص؛فحالشخيص وتال راتتبااخ •
 ن؛ ويهلمؤ انوكا اإذ،بطالالن ويآلخرانيفوظمالن ويممعلللتللقاحاا يرتوفلةذولبمالدهوالج •
 .ةمالسالة وصحال اتياسبس لقعتياميفتاقاعإلايل ذوطفالأل ةبسمناال يالتهتسال •

 تخدمار الراخطة استم

 ،طالبللةميدياألكا جاتاحتيالاةلبيات تمخد ،رحصلا ال ثالملا بيلسىلذلك، ع يف مامات بخدلارمرااست LEA ةسمؤس منف ستضكي 6
 ؟اءغذلوا طالبلاةحمات صخد ملتش قد ، والتيىرخألا جاتاحتيالوا فينظمولوا طالبللةليقلعوا ةفيطالعوا ةاعيمجتالا جاتاحتيالوا

 .ةيصحلاةطلخا هذه يفةجودولماةئلاألس عوض ةييكألمراةحلصا رةإدا تتول

 •tn.gov/education سيتيني ةاليليم بولتعا رةإدا 3 ةفحص


