المنطقةWilliamson :
_________________________

خطة العودة اآلمنة إلى التعليم الحضوري
واستمرار الخدمات

سر والطالب والمعلمين ومدراء المدارس ومدراء المدارس
(األ ُ َ
والمقاطعات وقادة المدارس والمعلمين اآلخرين وموظفي
المدرسة ومنظمات الدعوة التي تمثل مجموعات الطالب) .يجب
أن تتضمن عملية التشاور فرصة لطرح اآلراء وأخذ تلك اآلراء
بعين االعتبار .من المخطط أن تكون خط ARP ESSER
ذات تنسيق مفهوم وموحد؛ وإلى الحد الممكن عملًيا ،أن تكون
مكتوبة بلغة يمكن للوالدين فهمها أو ترجمتها شفهيًا ،إذا لم يكن
ذلك ممكنًا؛ وبناًء على طلب ولي األمر الذي هو من ذوي
اإلعاقات ،يتم توفير الخطة بتنسيق بديل يمكن لولي األم ر
التعامل معه .يجب إتاحة جميع الخطط للجمهور على موق ع
اإلنترنت الخاص بمؤسسة  LEAونشرها على موقع اإلنترن ت
التابع إلدارة التعليم في والية تينيسي (اإلدارة) في غضون
ثالثين ( )30يوًما.

إن صندوق اإلغاثة الطارئة  3.0للمدارس االبتدائية والثانوي ة
( )ESSER 3.0بموجب قانون خطة اإلنقاذ األمريكية ( )ARPلعام
 ،2021القانون العام  ،117-2صدر بتاريخ  11مارس .2021
يوفر التمويل الذي تقدمه خطة  ARPA ESSERما يقرب من
 122مليار دوالر للواليات والمؤسسات التعليمية المحلية ()LEAs
للمساعدة في إعادة فتح المدارس بأمان والحفاظ عليها ومعالجة تأثير
جائحة فيروس كورونا على الطالب في بلدنا .باإلضافة إلى تمويل
 ،ARP ESSERتشمل خطة  ARPمبلغ  3مليارات دوالر للتربي ة
الخاصة ،و 850مليون دوالر للمناطق النائية ،و 2.75مليار دوالر
لدعم المدارس غير العامة ،وتمويالً إضافًيا لألطفال والشباب
المشردين ،والمؤسسات التعليمية القبلية ،وسكان هاواي األصليين،
وسكان أالسكا األصليين.
يجب على مؤسسات  LEAوضع خطة عودة آمنة إلى التعلي م
الحضوري واستمرار الخدمات وجعلها متاحة للجمهور ،بحيث تفي
تلك الخطة بالمتطلبات التالية في غضون  30يوًما من تلقي
المخصصات الصادرة عن  .ARP ESSERإذا وضعت إحدى
مؤسسات  LEAخطة قبل وضع خطة  ARPوكانت الخطة ال تلب ي
المتطلبات ،فيجب على مؤسسة  LEAمراجعة خطتها في موعد ال
يتجاوز ستة أشهر بعد آخر مراجعة لخطتها .يجب وضع جميع الخطط
بالتشاو ر العا م الها دف مع مجموعات أ صحاب المصلحة

برجاء العلم أن مؤسسات  LEAبحاجة إلى تحديث خطة العودة
اآلمنة إلى التعليم الحضوري واستمرار الخدمات كل ستة أشهر
على األقل حتى  30سبتمبر  2023ويجب أن تسعى للحصول
على آراء عامة بشأن الخطة وأي مراجعات لها ،ويجب أن تأخ ذ
هذه اآلراء بعين االعتبار .يجب أن تتضمن جميع المراجعات
سا منطقًيا لسبب إجراء المراجعات.
رحا وأسا ً
ش ً

تولت إد ارة الصحة األمريكية وضع األسئل ة الموجودة في هذه الخطة الصحية.
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التشاور مع أصحاب المصلحة
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صف كي ف ستشارك مؤسس ة  LEAف ي مشاورات هادف ة م ع أصحاب المصلحة  ،خالل تخطيط ها الستخدام التمويل الصادر عن
 ،ARP ESSERب ما ف ي ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر:
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi
.vii

الطالب؛
سر؛
األ ُ َ
مد راء المدارس والمناطق التعليمية (بما ف ي ذلك مد راء التربية الخاصة) ؛ و
المعلمي ن ومد راء المدارس وقادة المدارس والمعلمين اآلخرين وموظف ي المدارس ونقاباتهم.
القبائل؛
منظم ات الحقوق المدنية (بم ا في ذ لك منظمات حقوق ذوي اإلعاقات) ؛ و
أ صحاب المصلح ة الذي ن يمثلون مصالح األطفا ل ذوي اإلعاقات ،ومتعلمي اللغة اإلنجليزية ،واألطفال الذي ن يعانو ن م ن التشرد،
واألطفال والشباب في دو ر الرعاية ،والطالب المهاجرين ،واألطفا ل المسجونين ،وغيره م م ن الطالب المحرومين.

ﰲ اﺟﺘﺎﻤﻋﺎت ﻣﺎﻳﻮ وﻳﻮﻧﻴﻮ وأﻏﺴﻄﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﻣﺪرﺳﺘﻨﺎ .اﺳﺘﻀﻔﻨﺎ اﺟﺘﺎﻤﻋﻦﻴ ﻋﻠﻨﻴﻦﻴ ﺷﺨﺼ ًﻴﺎ ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .ﻟﻘﺪ ﻧﴩﻧﺎ  ESSERﻧﺎﻗﺸﻨﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺨﻄﻂ ﻻﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ اﳌﺤﺪدة وﺧﻄﻄﻨﺎ اﳌﻘﱰﺣﺔ وﻃﻠﺒﻨﺎ اﳌﺪﺧﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻄﻼع اﺳﺘﻤﺮ ﻣﻦ أواﺧﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ وﺣﺘﻰ أواﺋﻞ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻷي ﺷﺨﺺ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ .ﻛﺎﻤ ﻤﺗﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺨﻄﻂ ﰲ
.اﺟﺘﺎﻤﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﻦﻴ ﻃﻮال اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ إﱃ ﻳﻮﻟﻴﻮ

2

أعِط نظرة عامة حول كيفية مراعاة آراء أصحاب المصلحة العامين في تطوير خطة مؤسسة  LEAلالستفا دة من أموال
.ARP ESSER

 ESSER 3.0.ﻤﺗﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎدة وﺳﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﰲ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ واﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ  5.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ ﻤﺗﻮﻳﻞ

3

كي ف جمعت مؤسس ة  LEAالتقييمات أثنا ء فترة التعليقات المفتوح ة لخطة ARP؟

.ﺷﺎرﻛﻨﺎ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺟﺪول ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎدة

4

كيف أ ُِخذَت اآلراء خالل فترة التعليقات المفتوحة بعين االعتبار؟

ﰲ اﺟﺘﺎﻤﻋﺎت ﻣﺎﻳﻮ وﻳﻮﻧﻴﻮ وأﻏﺴﻄﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﻣﺪرﺳﺘﻨﺎ .اﺳﺘﻀﻔﻨﺎ اﺟﺘﺎﻤﻋﻦﻴ ﻋﻠﻨﻴﻦﻴ ﺷﺨﺼﻴًﺎ ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .ﻟﻘﺪ ﻧﴩﻧﺎ  ESSERﻧﺎﻗﺸﻨﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺨﻄﻂ ﻻﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ اﳌﺤﺪدة وﺧﻄﻄﻨﺎ اﳌﻘﱰﺣﺔ وﻃﻠﺒﻨﺎ اﳌﺪﺧﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻄﻼع اﺳﺘﻤﺮ ﻣﻦ أواﺧﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ وﺣﺘﻰ أواﺋﻞ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻷي ﺷﺨﺺ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ .ﻛﺎﻤ ﻤﺗﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺨﻄﻂ ﰲ
.اﺟﺘﺎﻤﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﻦﻴ ﻃﻮال اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ إﱃ ﻳﻮﻟﻴﻮ

تولت إدارة الصحة األمريكية وضع األسئلة الموجودة في هذه الخطة الصحية.
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صف إلى أي مدى اعتمدت مؤسس ة  LEAسياسات ووص ف أي من هذه السياسات في كل من استراتيجيات الصحة والسالمة
التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ارت داء الكمامات بشك ل صحيح وشامل؛
التباع د الجسدي (على سبي ل المثال  ،الجلوس في جماعات/أوقات الفراغ)
آداب غسل اليدين والتنفس؛
تنظيف المر افق الصحية وصيانتها،
بم ا في ذ لك تحسي ن التهوية؛
اقتفاء أث ر المخالطين باإلضافة إل ى العزل والحج ر الصحي؛
اختبا رات التشخيص والفحص؛
الجهو د المبذولة لتوفير اللقاحات للمعلمين والموظفين اآلخرين والطالب  ،إذ ا كانو ا مؤهلين؛ و
التسهيالت المناسبة لألطفال ذوي اإلعاقات فيم ا يتع لق بسياس ات الصحة والسالمة.

ارﺗﺪاء اﻷﻗﻨﻌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻟﺼﺤﻴﺢ :ﺻﻮت ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ وﻳﻠﻴﺎﻣﺴﻮن وواﻓﻖ ﻋﲆ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﻘﻨﺎع ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب واﳌﻮﻇﻔﻦﻴ وزوار ﻣﺪارس اﳌﻨﻄﻘﺔ وﰲ اﻟﺤﺎﻓﻼت
اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي .اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻫﻲ ﻷﺳﺒﺎب ﺻﺤﻴﺔ  ،وأﺳﺒﺎب دﻳﻨﻴﺔ  ،واﻷﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  84اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ .ﺗﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺴﺆوﻟﻦﻴ
.واﳌﻮﻇﻔﻦﻴ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻻرﺗﺪاء اﻟﻘﻨﺎع وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﻼب ﺧﻼل اﻟﻴﻮم
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن  CDCﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺤﺪد ﺑﻮاﺳﻄﺔ  K-12اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي )ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  ،اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻮاج  /اﻟﺒﻮدﻧﺞ( ﻻ ﻤﻳﻜﻦ داﻤﺋًﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ
اﻻﺗﺼﺎل ﻫﺬه  WCSاﳌﺪارس ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ .اﳌﺪرﺟﺔ أدﻧﺎه ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ
ﺣﺎﻻت
خطةﰲ ﻛﻞ
.ﺣﺎﻟﻴًﺎ
خدمات
ﺣﺎﻟﺔراﻣﻦر ال
استم
كيف ستض من مؤسس ة  LEAاستمرار الخدمات بما ف ي ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر  ،خدمات تلبية االحتياجات األكاديمي ة للطالب،
6
أﺧﺮىوالﻣﺜﻞ
ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻜﺎﻓﻴﱰﻳﺎ أو
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺛﻢ
ﻤﻳﺮون ﻋﱪ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﺗﺬﻫﺐ
غذاء؟
طالب
صحة ال
خدﰲمات
ﻃﺎوﻻتقد تش مل
ﻳﺠﻠﺴﻮنى،ﻋﲆوالتي
جات األخر
ﺧﻂالحتيا
فين وا
وﺟﺒﺎﺗﻬﻢ.لموظ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢطالب وا
اﻟﻜﺎﻓﺘﺮﻴﻳﺎقلي ة لل
اﻟﺜﺎﻧﻮيطإﱃفية والع
اﻟﺼﻒة والعا
جتماعي
جات اال
اﻟﻄﻌﺎم:الحتيا
ﻏﺮف وا
اﳌﻤﺮات أو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﰲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ .ﺗﺨﺘﻠﻒ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺠﻠﻮس ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ ﻋﺪد ﻋﺸﺎء اﻟﻄﻼب واﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻊ اﻹﴍاف ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻊ .ﻳﺰﻳﺪ ﻛﻞ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎتﻋﲆ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﺑﻨﺎ ًء
ﻟﻸﻋﺮاضاﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ
ﻟﺘﻨﺎول
 https://www.wcs.edu/domain/1298.ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ إرﺷﺎدات اﳌﺮض اﳌﻨﺸﻮرة ﻋﲆ  WCSﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت  ،ﻗﺎﻣﺖ
واﳌﺮض ﻣﻊ
ﺷﺎﻣﻠﺔ
.ﻣﻮﻗﻊﻗﺎﻤﺋﺔ
وﻫﻲ
 COVIDأﻳﻀً ﺎ ﻣﻤﺮﺿﺔ ﻣﺪرﺳﺔ يف ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ وﻓﺮﻳﻖ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﺨﺼﺼﻦﻴ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ  WCSﺣﻮل ﻣﺘﻰ ﻤﻳﻜﻦ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﻮدة إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ .ﻟﺪى
إذا
اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺎﻟﺨﺎرج
اﻟﺼﺤﺔﺗﻨﺎول
اﻟﺪراﳼ أو
اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻌﻮدة إﱃ
اﻟﻜﺎﻓﺘﺮﻴﻳﺎ
اﻟﻄﻌﺎم ﰲ
ﺧﻴﺎر ًﻌﺎﺗﻨﺎول
اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﻢ
اﻟﺼﻴﻒ ﻋﱪ ﺧﻂ
اﻟﻜﺎﻓﺘﺮﻴﻳﺎ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ
اﻻﺑﺘﺪاﻲﺋ إﱃ
يفﺳﺘﺬﻫﺐ
وﻳﻠﻴﺎﻣﺴﻮن .ﻟﺪى
ﻤﺑﻘﺎﻃﻌﺔ
ﻣﻊ إدارة
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
WCSأووإﻋﺪاد
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺟﻤﻴ
اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺮوا
واﻟﺨﺮﻳﻒ اﻟﺘﺎﱄ
واﻟﻘﻴﺎدة يف ﻫﺬا
اﻟﺼﻒاﻹدارة
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتﻓﺮﻳﻖ
 COVIDﻧﻔﺲ
اﻟﺪراﺳﺔ
ﻳﻮﻓﺮﺣﺠﺮة
ﻟﻠﻄﻼبﻣﺎﻤﺗﺸﺒﻪ
ESSERﻳﺘﻢ
اﻟﻜﺎﻓﻴﱰﻳﺎ ،
اﻟﻄﻌﺎم ﰲ
ﻋﻨﺪﻣﻊﺗﻨﺎول
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﰲ ،اﻟﺤﺮم
ذﻟﻚ ﻣﺘﺎ ًﺣﺎ
.ﻛﺎن
ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻄﻼب واﳌﻮﻇﻔﻦﻴ .ﺳﻨﻨﴩ ﻤﻧﺎذج
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
ﻣﻘﺎﻋﺪاﳌﺎﴈ ،
ﺗﺨﺼﻴﺺاﻟﻌﺎم
ﻣﺪارﺳﻨﺎ يف
اﳌﺼﻠﺤﺔ
أﺻﺤﺎب
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
وﺳﻨﻮاﺻﻞ
اﳌﻌﺘﻤﺪة
.ﻤﺑﺎ يف ذﻟﻚ إدارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺪﺧﻼت ذات ﻣﻐﺰى  ،وإﺟﺮاء اﳌﺮاﺟﻌﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﺣﺘﻰ  30ﺳﺒﺘﻤﱪ 2023
اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﱪ اﳌﺒﻨﻰ :ﺗﺴﺘﻐﺮق اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻦﻴ  6-5دﻗﺎﺋﻖ ﺑﻦﻴ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻳﻈﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻠﺜﻤﻦﻴ ﺧﻼل ﻓﱰة اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻔﺼﻞ .ﻳﺮاﻓﻖ ﻃﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﻢ
.ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻣﻦ وإﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ أو ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم .ﻛﺎﻤ أﻧﻬﻢ ﻤﻳﺸﻮن ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻤﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻋﲆ ﺑﻌﺪ  3أﻗﺪام ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜ ًﻨﺎ

ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ ﺗﺴﻤﺢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻌﺪد أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ دراﳼ .ﻧﻈ ًﺮا ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ
 1000-900ﻗﺪم ﻣﺮﺑﻊ  ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ داﻤﺋًﺎ ﺑﺘﻮﻓﺮﻴ ﻣﺴﺎﻓﺔ  3أﻗﺪام ﺑﻦﻴ اﳌﻜﺎﺗﺐ .ﻳﻌﻤﻞ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻋﲆ زﻳﺎدة اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﺑﻦﻴ اﳌﻜﺎﺗﺐ واﻟﻄﻼب إﱃ أﻗﴡ ﺣﺪ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ
ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ وﺣﺠﻢ اﻟﻐﺮﻓﺔ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻨﻘﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﳼ ﻟﻠﻤﺨﺘﱪات واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى  ،ﻳﺒﻘﻲ اﳌﻌﻠﻤﻮن اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺟﺎﻤﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ
ﻣﻤﻜ ًﻨﺎ .اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻫﻲ أﻳﻀً ﺎ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺑﻊ ﻣﺎﻤ ﻳﻌﻨﻲ أﻳﻀً ﺎ أن اﳌﺴﺎﻓﺎت ﺑﻦﻴ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻻ ﻤﻳﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ داﻤﺋًﺎ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﰲ اﻟﺼﻒ اﻷول  ،ﻳﺠﻠﺲ اﻟﻄﻼب ﻋﲆ اﻟﻄﺎوﻻت ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ وﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻫﻢ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ .ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﻦﻴ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ
.اﻟﻄﻼب )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﻮج( ﻣ ًﻌﺎ ﺧﻼل اﻟﻴﻮم ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ
اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻼت ﻻ ﻤﻳﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻓﻼت  ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻒ  ،رﺣﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﺟﺘﺎﻤﻋﻴًﺎ ﰲ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ وﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻘﻞ .ﻧﻈ ًﺮا ﻷن اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺤﺪودة ﺑﻬﺬه اﻟﻘﺪرة  ،ﻳﺘﻌﻦﻴ ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺋﻖ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب ارﺗﺪاء ﻗﻨﺎع  ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻷﻗﻨﻌﺔ .ﻳﺠﺐ أن ﺗﻈﻞ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ )ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻄﻘﺲ
اﻟﺤﺎﻓﻠﺔجودة في هذه الخطة الصحية.
ﻋﱪة المو
األسئل
وضع
ألمريكية
ﺣﺘﻰالصح
.ﺑﺬﻟﻚ(إدارة
تولت
ﻳﻨﺘﴩ
اﻟﻨﻘﻲ أن
ﻳﺘﺴﻨﻰة اﻟﻠﻬﻮاء
واﻟﺘﺠﻔﻴﻒ•ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺸﻔﺔ
ﻏﺴﻞ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﳌﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن
ﻤﻳﻜﻨﻬﻢ
ﺧﻼللتعاﻟﻴﻮم
اﻟﻴﺪﻳﻦ وآداب اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﴘ :ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻄﻼب ﻋﲆ ﻓﱰات راﺣﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ دورات اﳌﻴﺎه
tn.gov/education
تينيسي
ﺣﻴﺚالي ة
ليم بو
إدارة ا
ﻏﺴﻞة 3
صفح
ورﻗﻴﺔ واﺣﺪة .ﺗﻨﺘﴩ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﳌﺮاﻓﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب أو اﳌﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺳﱰاﺣﺔ .ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ أﻳﻀً ﺎ ﻋﲆ ﺣﻞ
ﺗﻌﻘﻴﻢ ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ ﻣﺘﺎح ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻦﻴ واﻟﻄﻼب ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم .ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻏﺴﻞ أي ﻗﻨﺎع وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻤش ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ ﻟﻴﻼً أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎع اﻟﻮرﻗﻲ  /اﳌﺎدي ﻳﻮﻣﻴًﺎ .ﻳُﻄﻠﺐ

