دائرة التربية والتعليم في NSW

COVID smart measures for schools
Information for families

إجراءات احترازية لمنع انتشار  COVIDفي المدارس
معلومات للعائالت

إننا نعلم أن تواجد التالميذ معاً في غرفة الصف هو أفضل وسيلة لتع ّلم التالميذ ونموهم ورفاهيتهم .في هذا الفصل

المدرسي سوف نستمر في تنفيذ عدة إجراءات تتيح لنا إعطاء األولوية لرفاهية تالميذنا وتوفير بيئة تع ّلم ثابتة ومنتجة
على السواء.

متوعكاً
َ
ابق في المنزل إذا كنت
ّ

متوعكاً ،يجب أن يبقى في المنزل .وإذا كانت تظهر لديه أعراض  COVID-19مهما كانت خفيفة،
∙إذا كان طفلك
ّ
ويتقيد بتدابير العزلة.
ينبغي أن يخضع لفحص COVID
ّ

∙وينبغي على طفلك أن ال يرجع إلى المدرسة إال بعد أن يخضع لفحص تكون نتيجته سلبية وتزول األعراض لديه.

سجل نتيجته اإليجابية هذه في «مكتب خدمات نيو ساوث ويلز»
بينت نتيجة فحصه أنه مصاب بـّ ،COVID-19
∙إذا ّ
( ،)Service NSWوأخضعه للعزلة لمدة  7أيام واتبع اإلرشادات الصحية في والية نيو ساوث ويلز.

التلقيح

∙التلقيح ضد  COVID-19وضد اإلنفلونزا هما أفضل وسيلة لوقاية نفسك وأفراد عائلتك والمجتمع .والتلقيح وسيلة
آمنة وفعالة لتزويد جهاز المناعة لديك بالدعم الالزم ضد األمراض الفيروسية.

∙ونحث بشدة جميع الموظفين في المدارس الحكومية العامة والتالميذ المؤهلين للتلقيح على أخذ جميع لقاحاتهم

لحماية صحتهم .ويلزم على جميع الموظفين العاملين في مدارس األغراض الخاصة أن يكونوا قد تلقوا جرعتين من
لقاح  COVID-19لوقاية التالميذ الذين يعتبرون أكثر عرضة لإلصابة بمرض شديد إذا تعرضوا لـ.COVID-19

المخالطون اللصيقون

∙بإمكان التالميذ الذين يعتبرون أنهم مخالطون لصيقون ( )close contactsالمواظبة على المدرسة شرط إخبار

المدرسة بوضعهم والخضوع لفحص  COVID-19وتكون نتيجة الفحص سلبية كل صباح قبل حضورهم إلى المدرسة
لمدة  5أيام مدرسية.

∙وعلى تالميذ المدارس الثانوية ارتداء كمامة في األماكن الداخلية باستثناء أوقات األكل أو ممارسة التمارين الرياضية.
و ُينصح تالميذ المدارس االبتدائية بارتداء كمامة في األماكن الداخلية باستثناء أوقات األكل أو ممارسة التمارين

الرياضية.

∙ولن ُيسمح ألي تلميذ ُيعتبر أنه مخالط لصيق بالمشاركة في نشاطات عالية الخطورة كالرحالت أو المخيمات
المدرسية التي تشمل المبيت خارج المنزل.

∙وليس بإمكان تالميذ مدارس األغراض الخاصة والتالميذ المسجلين في وحدات دعم الحضور إلى المدرسة إذا كانوا
مخالطين لصيقين ،وسوف يتم دعم هؤالء التالميذ للتع ّلم عن ُبعد خالل فترة عزلتهم الذاتية.

education.nsw.gov.au

Arabic 1

المستضد السريع
فحص
ّ

المستضد السريع إذا كانت تظهر على طفلك أعراض  COVID-19ولو كانت طفيفة ،أو يومياً إذا
∙ينبغي استخدام فحص
ّ
كان يواظب على المدرسة كمخالط لصيق.

بينت نتيجة فحص طفلك إصابته بـ ،COVID-19عليه االمتناع عن الحضور إلى المدرسة لحين انتهاء فترة عزلته
∙إذا ّ
المستضد السريع اإليجابية على موقع «مكتب خدمات نيو ساوث
وزوال األعراض عنه .ويجب تسجيل نتائج فحص
ّ
ويلز» (.)Service NSW

∙إذا جاءت نتيجة فحوصات طفلك سلبية ولكن استمر وجود أعراض لديه فينبغي أن ال يحضر إلى المدرسة لحين
زوال األعراض.

تزود كل مدرسة موظفيها وتالميذها بعلبة تحتوي على  5حزمات فحص مستضد سريع في أوائل الفصل .3
∙سوف
ّ
تزود كل مدرسة أغراض خاصة ومدرسة تضم وحدات دعم موظفيها وتالميذها بعلبتين تحتوي كل منهما
وسوف
ّ
على  5حزمات فحص مستضد سريع في أوائل الفصل .3

∙وسوف تحتفظ المدارس بمخزون إضافي من فحوصات المستضد السريع في مكاتبها إلجراء فحوصات مراقبة ورصد
في حال حصول تفشي للفيروس.

النظافة الشخصية والتنظيف

ّ
نحث التالميذ على غسل أيديهم بالماء والصابون بانتظام واستعمال معدات الوقاية الشخصية عند اللزوم.
∙

∙وسوف يتم التركيز في أيام التنظيف المع ِّزز في المدارس على األماكن والسطوح الصلبة كثيرة اللمس ،ومقابض

األبواب وخزائن المالبس والكتب الشخصية ومفاتيح اإلنارة ومماسك درابزين الساللم واألماكن التي تشهد حركة
مستمرة.

التهوية

∙الهواء النقي هو أكثر أشكال التهوية فعالية في التقليل من مخاطر انتقال الفيروس.

∙خالل األشهر الباردة ،تُستخدم أجهزة التدفئة إلى جانب وسائل التهوية لموازنة الراحة الحرارية.

∙وقد تم فحص جميع مساحات التع ّلم في المدارس الحكومية للتأكد من وجود مستويات تهوية مناسبة وتوفير أجهزة
تنقية للهواء عند الحاجة.

∙وسوف نواصل التشجيع على استخدام المساحات الخارجية كلما أمكن ذلك.

الكمامات

ً
خاصة في المساحات
∙ ُينصح بشدة جميع الموظفين والتالميذ في المدارس العامة ارتداء الكمامات متى أمكن ذلك،
الداخلية والظروف األخرى التي ال تسمح بالتهوية الجيدة والتباعد الجسدي.

∙وعلى جميع الموظفين الذين يعملون مع التالميذ األكثر عرضة لمرض شديد إذا أصيبوا بـ COVID-19ارتداء الكمامات.

ً
خاصة عندما يتواصلون مباشرة مع التالميذ ،ويتوجب عليهم ذلك عند
∙و ُينصح الزائرون بشدة بارتداء الكمامات،
تواصلهم مع التالميذ األكثر عرضة لمرض شديد إذا أصيبوا بـ.COVID-19

∙ويلزم على تالميذ الصف  7وما فوق الذين ُيعتبرون مخالطين لصيقين ويواظبون على المدرسة ارتداء الكمامات،
و ُينصح بشدة التالميذ األصغر سناً الذين ُيعتبرون مخالطين لصيقين بارتداء الكمامات.

∙و ُينصح بشدة جميع التالميذ بارتداء الكمامات لمدة  3أيام بعد شفائهم من .COVID-19
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الزائرون

∙بإمكان الزائرين الحضور إلى المدارس العامة بغض النظر عن وضعهم التلقيحي.

ً
خاصة في األماكن الداخلية أو عند عدم إمكانية التباعد الجسدي ،وعند
∙و ُينصح الزائرون بشدة بارتداء الكمامة،
التواصل مباشر ًة مع التالميذ.

∙و ُينصح زائرو مدارس األغراض الخاصة ووحدات الدعم ،بمن فيهم العاملين والمتطوعين ،بارتداء الكمامة عندما
يتواصلون مباشرة مع التالميذ.

∙وعلى الزائرين الذين يحضرون إلى المدرسة ويكونون مخالطين لصيقين أن ُيخطروا المدرسة بوضعهم ويتبعوا بعض
اإلجراءات الصحية ،بما فيها ارتداء الكمامة في األماكن الداخلية .و ُيمنع حضور الزائرين الذين ُيعتبرون مخالطين
لصيقين إلى مدارس األغراض الخاصة.

النشاطات

∙سوف يتم دمج تقييمات المخاطر على الصحة والسالمة في تخطيط النشاطات ،بما فيها الرحالت المدرسية
والمخيمات التي تستدعي المبيت فيها.

ومقدمي الرعاية بمخاطر التعرض للفيروس وسوف يتوجب عليهم إعطاء موافقتهم على
∙وسوف يتم إخطار الوالدين
ّ
المشاركة في بعض النشاطات.

االستجابة لألوضاع المحلية

∙سوف تعمل المدارس مع فريق اإلشراف على الحاالت المتعلقة بـ»الصحة والسالمة ورفاهية الموظفين» التابع
للدائرة لالستجابة بالصورة المناسبة لألوضاع المحلية ،بما فيها حاالت تفشي مرض فيروسي.

∙وفي بعض الحاالت ،قد تضع المدرسة إجراءات إضافية مؤقتة لفترة محدودة من أجل وقف سلسلة العدوى ،بما فيها
الحد منها واإليعاز إلى بعض المجموعات بالتع ّلم عن ُبعد.
فرض ارتداء الكمامة أو تأجيل نشاطات غير أساسية أو
ّ

التع ّلم عن ُبعد

∙تواصل الدائرة إعداد موارد دراسية رقمية لدعم التالميذ الذي يحتاجون للتع ّلم عن ُبعد.
ّ
تفق ْد الموقع education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families
للمزيد من المعلومات،

خدمة الترجمة الهاتفية

إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات يرجى االتصال بمدير مدرستك .وإذا احتجت إلى مترجم لمساعدتك في استفسارك

يرجى االتصال بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم  131 450وطلب مترجم يتكلم لغتك .اخبر موظف االتصاالت برقم
الهاتف الذي تريد االتصال به لكي يؤمن لك مترجماً على الخط لمساعدتك في حوارك؛ وهذه الخدمة مجانية.

تلتزم حكومة نيو ساوث ويلز بضمان استمرار النشاطات المدرسية مع إعطاء األولوية لسالمة

التالميذ وموظفي المدرسة ورفاهيتهم.
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