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 2020یولیو 

 طالب وعائالت مدارس سینسیناتي العامة ،

نتمنى أن تكون ھذه الرسالة وأنت في حالة جیدة ومستمتعین بھذا الصیف. نحن مشغولون بالتحضیر لعودتنا إلى المدرسة 
ونعلم أن لدیك الكثیر من األسئلة. یرجى العلم بأن سالمة طالبنا وموظفینا والمجتمع تظل أولویتنا القصوى ، خاصة خالل 

 المستمر. COVID-19جائحة 

 

افق مجلس التعلیم على خطتنا للمضي قدًما ، والتي ستعید الطالب إلى التعلیم الشخصي من یومین إلى ثالثة اآلن بعد أن و
أیام في األسبوع مع التعلم عن ُبعد في األیام األخرى ، نقوم بتطویر بقیة التفاصیل التي ستساعد على ضمان نجاح بدء العام 

رسالة المحیطة بالعناصر المختلفة ، بما في ذلك كیفیة تعاملنا مع وسائل الدراسي. ستجد المزید من المعلومات في ھذه ال
 النقل والغداء والعطالت والریاضة واألنشطة الالمنھجیة والمزید.

قبل كل شيء ، نحن ملتزمون بالمساعدة في خلق بیئة آمنة ونحن نعید فتح مدارسنا ومكاتبنا. نحن نعمل بالشراكة مع 
مثل أقنعة الوجھ ،  -ینسیناتي لألطفال لوضع إرشادات صحیة للمساعدة في إنشاء بیئة آمنة المركز الطبي بمستشفى س

 ومراقبة بعد المسافات المطلوبة ستة أقدام ، وقیاس درجات الحرارة وبروتوكوالت تنظیف صارمة.

 

مع إدارات  CPS. تعمل من المھم للغایة أن نظل جمیًعا نشیطین ومرنین بالتعامل مع تطور الحالة الصحیة في مجتمعنا
 -، وتستخدم البیانات للتقییم. نحن على استعداد للتكیف حسب الحاجة  COVID-19الصحة المحلیة ، وتراقب حاالت 

 االنتقال إلى التعلم عن ُبعد بالكامل أو حتى زیادة عدد األیام الشخصیة إذا أصبح ذلك آمًنا.

 COVID-19الة سیاسات التغطیة القیاسیة المطلوبة للمدارس في ح
 سُیطلب من جمیع موظفي المدرسة ارتداء أغطیة الوجھ القماشیة ، ما لم تكن ھناك حالة طبیة كامنة تمنع ذلك. 

سُیطلب من جمیع الطالب ارتداء أغطیة الوجھ القماشیة ، ما لم تكن ھناك حالة طبیة كامنة أو إعاقة تمنع ذلك. سیتم · 
 مكنھم ارتداء قناع ألسباب تتعلق بالسالمة أو الصحة.إجراء استثناءات للطالب الذین ال ی

 سیتم نشر الالفتات والرسائل التي تعزز النظافة والنظافة الجیدة والممارسات االجتماعیة الصحیة على مستوى المدرسة.· 
 المبنى. ستتم إضافة إشارات مرئیة مثل ملصقات األرضیات لتعزیز الروتینات البعیدة واالتجاھیة في جمیع أنحاء· 
سیتم تثبیت عدم استخدام نافورة المیاه ؛ یتم تشجیع الوالدین على تزوید طفلھما بزجاجة میاه فردیة (مملوءة بالماء واسم · 

 الطفل علیھ) یومًیا.
سیتم تنظیف األسطح داخل الفصول الدراسیة والمناطق المشتركة في جمیع أنحاء المبنى بشكل متكرر طوال الیوم · 

 .COVID-19اعتماد المنتجات لالستخدام ضد فایروس  الدراسي مع
 .COVID-19سیتم أیًضا تطھیر الحافالت یومًیا باستخدام المنتجات المعتمدة لالستخدام ضد فایروس · 
 و تبدیل مجرى الھواء.  سیتم تعدیل أنظمة تھویة المباني لزیادة توصیل الھواء النقي· 

  

باستثناء حاالت الطوارئ أو التسجیل. عندما یصبح من الضروري لآلباء زیارة یجب تجنب زیارة مكتب المدرسة · 
األعمال المدرسیة ، قبل دخولھم إلى المكتب الرئیسي ، سیتم إجراء فحص درجة الحرارة. یجب أن تكون درجة 

 درجة فھرنھایت لتأمین الدخول إلى المكتب الرئیسي. 100.4حرارة الوالدین أقل من 
التجمعات المدرسیة الكبیرة ، وفرص التطوع للوالدین والمجتمع ، والرحالت المیدانیة الشخصیة سیتم إیقاف · 

 مؤقًتا لھذا العام.
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یجب على أي شخص یعاني من األعراض التالیة البقاء في المنزل: حمى أو قشعریرة ، سعال ، ضیق في التنفس ، · 
ة ، التھاب الحلق ، احتقان أو سیالن األنف ، غثیان أو قيء ، تعب ، آالم في الجسم ، صداع ، فقدان الذوق أو الرائح

 إسھال.
دقیقة أو أكثر) مع شخص  15اجتماعي لمدة   أقدام 6یجب على أي شخص كان لدیھ اتصال وثیق (أقل من بعد · 

 المؤكدة أن یبقى في المنزل ویراقب األعراض. COVID-19مصاب بحالة 
متعددة ومرّتبة مسبًقا إلیصال طالب إلى المنزل من المدرسة إذا مرضوا أو یجب على اآلباء التخطیط ألسالیب · 

 ظھرت علیھم أعراض.
 سیتلقى الطالب تعلیمات حول تدابیر السالمة ھذه وأسباب وجوب اتباعھا.· 

 عند الوصول

 
 سیتلقى جمیع الموظفین والطالب فحًصا لدرجة الحرارة قبل بدء الیوم الدراسي.· 
یأخذ جمیع أفراد المجتمع المدرسي في االعتبار صحة ورفاھیة جمیع األفراد. یجب أال یرسل اآلباء أبداً  من المتوقع أن· 

 طفلھم إلى المدرسة مصاًبا بمرض مشتبھ بھ.
یجب على أي شخص یعاني من األعراض التالیة البقاء في المنزل: حمى أو قشعریرة ، سعال ، ضیق في التنفس ، تعب ، · 

 ، صداع ، فقدان الذوق أو الرائحة ، التھاب الحلق ، احتقان أو سیالن األنف ، غثیان أو قيء ، إسھال. آالم في الجسم
بالنسبة لراكبي الحافالت ، وركاب السیارات ، والمشاة ، ستكون أوقات الوصول متدرجة ھذا العام لتجنب التجمعات · 

 اصیل أثناء وصولك مدرستك في وقت الحق.الكبیرة من الطالب أثناء دخولھم المدرسة. ستتم مشاركة تف
بالنسبة لراكبي الحافالت ، ستكون ھناك حاجة إلى األقنعة في الحافلة ، وسیتم تخصیص المقاعد ، بھدف طالب واحد لكل · 

مقعد (باستثناء األشقاء الذین قد یجلسون مًعا). سیكون مراقبو الحافالت على متن حافالت صفراء لمساعدة الطالب على 
 تباع إجراءات السالمة الجدیدة ھذه.ا

نظًرا ألن الحافالت ھي أماكن صغیرة ومغلقة ، فإنھا تخلق مخاطر إضافیة حتى مع وجود احتیاطات السالمة. نشجع اآلباء · 
 واألوصیاء القادرین على توصیل أطفالھم من وإلى المدرسة للقیام بذلك.

  
  

 أماكن التعلم
 

) ومناطق التعلم لزیادة المساحة إلى أقصى حد ، مما یتیح للطالب PKاسیة (بما في ذلك سیتم تكوین جمیع الفصول الدر
أقدام وفًقا لتوصیات مركز السیطرة على األمراض)  6الحصول على مناطق عمل فردیة تأخذ في االعتبار المسافة (

اد أكثر أماًنا لبعض فصول مستوى والمستلزمات والنظافة الشخصیة. لضمان إمكانیة تنفیذ تعلیمات مجموعة صغیرة وإبع
الصف ، یمكن استخدام المناطق المشتركة (كافیتریا المدرسة) ، وصالة األلعاب الریاضیة ، ومناطق أخرى داخل المبنى 

 لتعلیم الفصول الدراسیة والعمل.
 سیتم وضع معقم الیدین في المناطق المشتركة وفي كل فصل دراسي.

  
  

 االنتقاالت
 

جھد ممكن للحد من التحوالت طوال الیوم الدراسي ولتخفیف التنقل بین فصل وآخر. سیكون الوصول إلى سیتم بذل كل 
الخزانة المدرسیة الخاصة وزیارة الحمام منظماً أیًضا. ومع ذلك ، سوف یتحرك الطالب في األوقات الرئیسیة المحددة. سیتم 

 .والترتیب المنظم  استخدام اإلشارات االتجاھیة والتباعد
 غداء / الفرصة

 اإلفطار والغداء سیعقد في الفصول الدراسیة. سیتم عقد الفرصة كل یوم لمجموعات صغیرة في كل مرة.
 استخدام الحمام / الروتینات
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سیتم وضع الترتیبات واإلجراءات للحد من عدد الطالب في دورات المیاه في أي وقت. ستتم جدولة استراحات غسل الیدین 
 الیوم.للطالب خالل 

  عند انتھاء الدوام
لھذا العام سیكون منظم لتجنب تجمعات كبیرة من الطالب أثناء تركھم المدرسة. ستتم مشاركة   عند انتھاء الدوام  المغادرة 
 نظام المغادرة المدرسیة في وقت الحق.  ترتیب  تفاصیل

  
 خیارات التعلم

. ستضم ھذه المنصة Schoologyمنصة واحدة في العام المقبل ، سیتم إطالق برامج التعلم في جمیع أنحاء المنطقة من 
كمثال الواجبات المستحقة   كل ما یحتاجھ المتعلمون والعائالت. سیتضمن التواصل األسبوعي من المعلمین لتحدیث

 واإلعالنات وأنشطة التعلم عندما تكون بعیداً.
ت كل أسبوعین للریاضیات ، اللغة االنجلزیة ، الدراسات دورا  تم بناء المناھج الدراسیة المعتمدة في المقاطعة في

االجتماعیة والعلوم لمزید من المعلومات حول كیفیة استخدام ھذه المنصة ، انتقل إلى موقعنا على اإلنترنت: 
tools/schoology-students/technology-k12.org/families-https://www.cps. 

  
 لألسر في الخریف. سیتضمن ذلك عدة معلومات مھمة لدعم طفلك في العام المقبل:  تستضیف المدارس الرئیسیة التوجیھ

 كیف قمنا بتصمیم تسلسل الدورات لتسریع التعلم.· 
 التعلم لدینا.كنظام إدارة  Schoologyاستخدام · 
 لمراقبة الدرجات والحضور وتقدم التخرج. PowerSchoolالوصول إلى · 
 فھم إجراءات الحضور والمبادئ التوجیھیة.· 
 فھم كیفیة دعم األطفال واألسر عند التعلم عن بعد.· 
 االستعداد إلغالق المباني المحتملة أو التعلم عن بعد لمدة خمسة أیام في األسبوع.· 
 وقت لألسئلة واألجوبة.حان ال· 
 أكادیمیة سینسیناتي الرقمیة مصممة للعائالت التي تختار خیار التعلم عن بعد بالكامل.· 
o  سُیتاح للطالب فرصة سلسة لالنتقال بین المدارس المنزلیة وCincinnati Digital. 

ة االنتقال والتنسیق على نھج ذي خمس شعب: اإلنصاف والمرونة وسھول Cincinnati Digitalیركز برنامج 
 والعالقات.

o  المرونة في تسجیل عدد الصفوف (خیار أخذ فئاتAP  وCCP .(باإلضافة إلى استرداد العالمات للمواد 
  

سیستمر معظم الطالب ذوي اإلعاقة ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة في المشاركة في صفوف التعلیم العام مع أقرانھم كما ھو  
. سیستمر الطالب في الفصول الدراسیة المتخصصة ESLم من متخصصي التدخل ومتخصصي موضح في المنطقة ، بدع

 (مثل اإلعاقات المتعددة وفصول التوحد) في تلقي خدمات التعلیم الخاص من معلمھم المسجل حسب االقتضاء.

 ) عند العودة إلى المدرسةSELدعم الطالب االجتماعي و العاطفي (

الوصول إلى الدعم العاطفي االجتماعي عند العودة إلى المدرسة. سیتم تكییف خطط دعم التدخل سیتمكن جمیع الطالب من 
) مع تعلیم محدد لإلجراءات التي تعزز الصحة والسالمة. سیتم تطبیق إجراءات تأدیبیة واضحة PBISالسلوكي اإلیجابي (

لتنمیة وفرص إعادة التدریس من أجل اتباع إرشادات من خالل مدونة قواعد سلوك الطالب ، بما في ذلك التوقعات المناسبة ل
الصحة والسالمة. من أجل المساعدة على ضمان صحة وسالمة جمیع الموظفین والطالب ، ستكون ھناك عواقب على رفض 

 الطالب المتكرر إلتباع إجراءات الصحة والسالمة.

ستتوفر االستشارات الجماعیة والفردیة الصغیرة للطالب المحتاجین ، على أن یتم توفیرھا من قبل متخصصي الصحة 
العقلیة في المنطقة ، بما في ذلك علماء النفس في المدرسة ، واألخصائیین االجتماعیین بالمدرسة ، ومستشاري المدرسة ، 

میع المتخصصین في الصحة النفسیة ومتاحین إلجراء تقییمات األزمات وشركاء الصحة النفسیة المجتمعیة. یتم تدریب ج
واالستجابة لألزمات داخل المبنى. باإلضافة إلى ذلك ، سیقوم األخصائیون االجتماعیون بالمدرسة بالتحقق بانتظام من 

https://www.cps-k12.org/families-students/technology-tools/schoology
https://www.cps-k12.org/families-students/technology-tools/schoology
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المجتمع. سیكون لدى جمیع العائالت المحتاجة ، مما یساعد على إزالة الحواجز أمام التعلم وإحالة العائالت إلى خدمات 
 مستشار مدرسة متاح لتقدیم الدعم األكادیمي واالجتماعي / العاطفي ودعم للكلیة / الوظیفة. 12-7الطالب في الصفوف 

 

 الریاضة في الخریف

). من المتوقع أن یقدم اإلرشاد من مكتب OHSAAنحن نعمل بشكل وثیق مع الرابطة الریاضیة ألوھایو الثانویة (
OHSAA  1ومكتب المحافظ قریًبا مزیًدا من التفاصیل حول بدایة الموسم. من المقرر أن تبدأ الریاضات الخریفیة في 

أغسطس. ُیسمح للمدارس حالًیا بتقدیم دورات تدریبیة على المھارات باتباع إرشادات الصحة والسالمة لدینا. وقد سبق أن 
 ن أكادیمًیا للمشاركة الریاضیة في خریف ھذا العام.حكم جمیع طالب المدارس اإلعدادیة والثانویة مؤھلی

 تعمل ألعاب القوى بشكل وثیق مع قسم المناھج لمواءمة الفرقة الموسیقیة والفنون وغیرھا من المناھج الدراسیة.

  

لتوجیھ من قبل ستتلقى المدارس االبتدائیة التحدیثات والتوجیھ من مكتب ألعاب القوى بالمنطقة عندما یتم توفیر التحدیثات وا
مكتب الحاكم. سوف نتواصل مباشرة مع منسقي الموارد المدرسیة ، ومنظمات التعزیزات الریاضیة ، وإدارة المدرسة ، 

 واألسر.

 . k12.org-hawkima@cpsیرجى توجیھ أي استفسار وجمیع األسئلة إلى وزیرة ألعاب القوى ماري ھوكینز على 

 

  
 التقنیات (التكنولوجیا)

لضمان قدرتھم على إتمام واجباتھم المدرسیة في الفصول  12إلى  2أجھزة لجمیع طالبنا في الصفوف من  CPSتقدم 
. یتلقى الطالب 2021-2020الدراسیة وفي المنزل ، لدعم نموذج التعلم المختلط الذي اعتمده مجلس اإلدارة للعام الدراسي 

أجھزة الكمبیوتر المحمولة. لقد تلقینا أسئلة حول  12-4. یتلقى الطالب في الصفوف iPadأجھزة  3و  2ن في الصفی
في الفصل الدراسي ، لكنھم لیسوا  iPad. یستخدم أصغر متعلمینا أجھزة 2األجھزة للطالب الذین تقل أعمارھم عن الصف 

رسة لدیھا جدول زمني محدد للعائالت اللتقاط أجھزتھم ھذا الصیف. مطالبین حالًیا بنقلھا إلى المنزل للتعلم عن ُبعد. كل مد
 .cps-k12.orgیتم سرد مواعید االستالم لكل مدرسة على موقع المقاطعة: 

یتم وضع الخطط للطالب الذین یحتاجون إلى التكنولوجیا المساعدة و / أو وسائل االتصال المعززة والبدیلة بحیث یمكن تلبیة 
 جموعة متنوعة من بیئات التعلم.احتیاجاتھم في م

باإلضافة إلى ذلك ، فإن المنطقة ممتنة للغایة ألن تكون جزًءا من برنامج "توصیل طالبنا" الخاص بجرس سینسیناتي ، 
بدعم من مؤسسة سینسیناتي الكبرى وشركاء آخرین. یوفر ھذا البرنامج التجریبي خدمة الواي فاي المجانیة للعائالت في 

 Robertsاالبتدائیة ، وأكادیمیة  Hays-Porter، ومدرسة  South Avondale، ومدرسة  Rockdaleأكادیمیة 
األخرى  CPSاأللمانیة للغات. نتوقع توسیع برنامج "توصیل طالبنا" وإتاحتھ لعائالت  Fairview-Clifton، ومدرسة 

 في أغسطس.
  

، یجب أن تكون مدارس أوھایو ذكیة  DeWineحاكم مرونة وسرعة التعامل مع الحاالت حسب دلیل التخطیط الخاص بال
ومرنة ومتجاوبة لضمان صحة وسالمة جمیع الطالب والبالغین. إذا دعت الحاجة إلى االبتعاد عن بیئة المدرسة التقلیدیة 

الجدیدة ، فقد تتطلب المدرسة مستویات صفوف محددة أو المدرسة  COVID-19نتیجة لعالمات مجموعة من حاالت 
 بأكملھا للتحول إلى التعلم عن بعد. سیتم اتخاذ ھذه القرارات باالشتراك مع وزارة الصحة المحلیة.
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. سیكون لكل مدرسة أیًضا منطقة COVID-19سیكون لدى كل مدرسة ممرضة ھذا العام ، وھي جھة االتصال المعینة 
ددة ، حیث یمكن عزل األفراد الذین یعانون من األعراض من الموظفین والطالب اآلخرین. ستقوم الممرضة بمراقبة عزل مح

 منطقة العزل ھذه.
أیام) لفصل دراسي أو صف أو مبنى بأكملھ  5-2في حالة وجود حالة مؤكدة في مبنى المدرسة ، یمكن طلب إغالق مؤقت (

احة الوقت للتنظیف / التطھیر الشامل ومراقبة ما إذا تم تحدید الحاالت اإلضافیة أم ال. بناًء على تقییم المخاطر. ھذا إلت
سنعمل مع قسم الصحة لتحدید النطاق المناسب لإلغالق الضروري لتجنب انتقال المجتمع (على سبیل المثال ، فصل دراسي 

ا كان ینبغي تمدید اإلغالق األولي. سیتم إخطار واحد ، مستوى الصف ، المدرسة ، أو جمیع مدارس المنطقة) ، وكذلك ما إذ
 أولیاء األمور واألوصیاء بشأن الحاالت المشتبھ فیھا والمؤكدة عند حدوثھا.

 

وسنظل مرنین في تخطیطنا. سنستمر أیًضا في إطالعك على  COVID-19نواصل مراقبة البیانات الصحیة وتأكید حاالت  
آخر المستجدات حول العناصر المھمة ، مثل المجموعة المجدولة لطفلك "أ" أو "ب" ، وعندما تتوفر معلومات جدیدة. 

 ق زیارةلمساعدتنا في القیام بذلك ، یرجى التأكد من أن لدینا معلومات االتصال الصحیحة الخاصة بك في الملف عن طری

register.cps-k12.org/login . 

/. یتوفر مكتب مدرستك https://www.cps-k12.orgتتوفر تحدیثات منتظمة أیًضا على موقعنا على اإلنترنت: 
 363- 0123وفریق رعایة العمالء لدینا للمساعدة في اإلجابة عن أسئلتك. یمكن الوصول إلى خدمة العمالء على الرقم 

 .k12.org-p@cpsCPShelأو    )513(

حقائب تحمل على الظھر، وفتح أجھزة الكمبیوتر المحمولة، ومستقبل مشرق! نأمل أن تستمتع بالصیف ، ونتطلع إلى 
 رؤیتك مرة أخرى قریًبا.

 

 بإخالص،

  

  لورا میتشل

 المشرفة

 

  

  

  

  

  

  



 
 
 

Cincinnati Public Schools   · P.O. Box 5381 · Cincinnati, OH 45201-5381 · 513-363-0000 · cps-k12.org 
 

 

 

 

 
 


