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،PSBتحیة

فياإلثارةتكونماغالًباطالبك.ومعمعكالجدیدالعاملبدءمتحمسوننحنبروكلین!في22-2021الدراسيالعامبدایةفيبكموموظفیمرحًبالعائالت
المدارس في ظل استمرار جائحةللكثیر منا - الطالب والعائالت والموظفین. بینما نفتحالیوم األول من المدرسة مصحوبة بمسحة من العصبیة والقلق

COVID-19،علىونحن،الماضيالعامالتحدیاتوالتعلیمیةوالعاطفیةمختلفاالجتماعیةعلىللتغلبمناواحدكلعملھذه.التوترمشاعرتتفاقمقد
طورناھا لضمان نجاح العام الدراسي المقبل لنا جمیًعا.استعداد للبناء على مھارات المرونة والرحمة والدعم التي

منبالعدیدالدراسيعامناPSBسیبدأ،الغایةلھذهتحقیًقامجتمعنا.وسالمةصحةعلىمبنیةلطالبناالجودةعاليتعلیمعلىوالحفاظتوفیرعلىقدرتناإن
الطالبمنBrooklineفيالعامةالمدارسجمیععلىیجب،22-2021الدراسيالعامیبدأعندمامبانینا.فيCOVID-19منالتخفیفاستراتیجیات

التي ترعاھا المدرسة ، بغضإلى المباني المدرسیة و / أو وسائل النقل و / أو األنشطةوالموظفین والزوار ارتداء قناع أو غطاء للوجھ عند الوصول
النظر عن حالة التطعیم الخاصة بھم .

الشائعة حول العودة إلى المدرسةلألسئلةوثیقة. لقد أنشأنا أیًضاعلى العودة إلى المدرسةنظرة عامةیمكن العثور على ملخص لھذه البروتوكوالت في
واإلدارات والمجموعات المحلیة.إلى إبقائك على اطالع ومحدث أثناء عملنا مع المجالسمستنًدافي محاولة لإلجابة على أسئلتك ومخاوفك ، باإلضافة

والجیران. من الواضح لي بعدطالبنا ومعلمینا ومع زمالئك من أولیاء األمور واألوصیاءفي غضون ذلك ، أشجعك على تخصیص الوقت لبناء عالقات مع
باألمان والترحیب ، جسدًیا وعقلًیا. نأتيملتزمون بشدة بإنشاء مجتمعات تعلیمیة یشعر فیھا الجمیعأسابیع قلیلة فقط ھنا في بروكلین أن موظفینا وعائالتنا

مدرستنا. إن أخذ الوقت الكافي لالعتناء ببعضنا، ونؤمن باحترام تلك الرؤى الفریدة واالحتفاء بھا فيجمیًعا بخلفیاتنا وخبراتنا المتنوعة إلى المدرسة معنا
االجتماعي والعاطفي لطالبنا وإنجازھم األكادیمي.البعض - وأنفسكم - سیقطع شوًطا طویالً في دعم التطور

أثناء العمل. سنحظى بسنة رائعة!مدار العام ألتمكن من رؤیة ومعرفة جمیع أعمالنا الرائعةإنني أتطلع إلى زیارة العدید من الفصول الدراسیة على

مع أطیب التحیات ،

Linus J. Guillory Jr.،دكتوراه
المشرف على المدارس

http://www.brookline.k12.ma.us/calendar
https://docs.google.com/document/d/1OL7nGMZXwBTfAXU47Jvl_tANaLZmLEzl2fBWTM21DAE/edit?usp=sharing


PSB Back to School تمعامةنظرة:21-22
2021أغسطس20مناعتباًراالتحدیث

علىبناًء،الماضيالدراسيالعامفي.مدرستنامجتمعاتفيCOVID-19انتقالمنللتخفیفمصممةوالسالمةللصحةبروتوكوالتوضعنالقد
االبتدائيللتعلیمماساتشوستسقسمإلىباإلضافة،)CDC(منھاوالوقایةاألمراضعلىالسیطرةمراكزبھاأوصتالتيللمدارسالتخفیفاستراتیجیات

استراتیجیاتمعظماستخدامسنواصلالكومنولث.عبرالمدارسداخلتنتشرأدنىحدھناككان،)DPH(العامةالصحةوإدارة)DESE(والثانوي
الحصر:الالمثالسبیلعلىھذهوتشمل.21-2020الدراسيالعامفياستخدمناھاالتيالناجحةالتخفیف

؛PSBوزواروموظفيطالبجمیعإخفاء●
الحفاظ على أنظمة التھویة المحسنة لدینا ؛●
؛مطالبة الموظفین والطالب بالبقاء في المنزل عند المرض●
تعظیم التباعد والتباعد في الداخل قدر اإلمكان ؛●
؛COVID-19لـالمستھدفینواإلبالغاالختبار●
استمرار الیقظة من ناحیة نظافة الیدین ؛●
؛19-كوفیدمرضضدالتطعیماتوتسھیلتشجیع●
وأنفسنا.وتعزیزالسلوكیات والعادات الصحیة األخرى داخل مجتمعنا●

الصحة العامة والتوصیات /التخفیف من انتقال العدوى ھذه استجابًة ألحدث بیاناتعلى مدار العام ، سنقوم باستمرار بمراقبة ومراجعة استراتیجیات
التعلیماالبتدائیة.واالبتدائیةللمراحلماساتشوستسقسمإلىباإلضافة،)CDC(منھاوالوقایةاألمراضعلىالسیطرةمراكزعنالصادرةاإلرشادات

األخرى.المحلیةوالمجالسواإلدارات)DPH(العامةالصحةوإدارة)DESE(الثانوي

اخفاء
علىأیًضاBrooklineمدرسةلجنةوافقتالعامة.المدینةالمبانيداخلأيعندالوجھأغطیةفوضتوقدبروكلینمدینة،2021أغسطس9مناعتبارا
.2021أغسطس17فيالوجھتغطیةسیاسة

عندللوجھغطاءأوقناعارتداءوالزواروالموظفینالطالبمنBrooklineفيالعامةالمدارسجمیععلىیجب،22-2021الدراسيالعامیبدأعندما
أو األنشطة التي ترعاھا المدرسة.الوصول إلى المباني المدرسیة و / أو وسائل النقل و /

ارتداءإلىیحتاجأیًضاقد،األفرادPSBموظفيلتقدیروفًقابھم.الخاصةالتطعیمحالةعنالنظربغض،PSBفياألفرادجمیععلىالسیاسةھذهتنطبق
قناع أو غطاء للوجھ أثناء التواجد في الھواء الطلق.

توصیات القناع والمتطلبات
وداخلھا ، وفي المواصالت المدرسیة ،من قبل جمیع األفراد عند الوصول إلى المباني المدرسیةیجب ارتداء غطاء الوجھ الذي یغطي األنف والفم بالكامل

الوجھ ، وأن یتم تأمینھا برباطاتاالجتماعي. یجب أن تتناسب أغطیة الوجھ بإحكام مع جوانبوفي األنشطة التي ترعاھا المدرسة حتى عند مالحظة التباعد
واألغطیة بالصمامات.أو حلقات أذن. یحظر استخدام الجرامیق واألقنعة والعصابات

ألياألقنعةتوفیرفيPSBسیستمرالید.متناولفياألقلعلىواحدإضافيقناعومعھمقناًعایرتدونوھمالمدرسةإلىوالموظفونالطالبیأتيأنیجب
یحتاج الطالب والموظفون إلى ارتداء قناعأو للطالب الذین ال یحضرون قناًعا إلى المدرسة. لنطالب أو موظفین أو زوار ، ال یلبي قناعھم ھذه المتطلبات

القواعدتطبیقفسیتم،PSBغیرمكانفيPSBنشاطاستضافةتمإذاالجلوس.وضعیةفيیشربونأویأكلونعندماأواألقنعةاستراحةفتراتأثناء
.PSBغیرمكانفيالوجھوأغطیةلألقنعةصرامةاألكثر

فيBrooklineبلدةمعوالعمل،مدارسنافيCOVID-19بـالمتعلقةالمجتمعومقاییسالتطعیممعدالتذلكفيبما،البیاناتمراجعةPSBسیواصل
تحدید الحاجة إلى استمرار تفویض القناع.

قناع فواصل
Rفواصلegularالطالبتزویدسیتممدارسنا.فيلدیناروتینمنجزءاأصبحتاألقنعة)منیطلبال(حیثالطلقالھواءفيللتعلیموفرصاخفاءمن

الظھر.بفواصل أقنعة مرة واحدة على األقل في الصباح ومرة   بعد

https://brooklinecovid19.com/2021/08/04/town-of-brookline-shares-updated-face-covering-guidance-for-inside-town-buildings/
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/62/PSB%20Face%20Coverings%20Policy%20Voted%20on%208.17.21.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/62/PSB%20Face%20Coverings%20Policy%20Voted%20on%208.17.21.pdf


استثناءات القناع
طبیةتحدیاتلدیھشخصأليالوجھأغطیةإلىحاجةھناكتكونلن،CDCإرشاداتباتباعالقناع.متطلباتمناألفرادإعفاءیتمقد،الحاالتبعضفي

الوجھ كما استثناء في بعض الحاالت، رھناآمن. أقنعة أو الحواجز المادیة قد یوفر بدیال ألغطیةأو سلوكیة أو غیرھا مما یجعل ارتداء غطاء الوجھ غیر
متطلباتمنطالبھمإعفاءاألموروأولیاءلآلباءیجوزالالصحیة.للخدماتالطالبPSBقبلمنالممنوحةاإلعفاءوالتنازلطبیبمنخطیةبموافقة
القناع.

المادیة النأي
تجربةإعاقةإلىPSBمبانيفيالمطبقالتباعدأشكالمنشكلأيیؤديأالیجبجنیھ.feasibكماالمادیةالداخلالنأيسیاسةلفرضPSBستواصل

زیادة المسافة إلى أقصى حد بین الطالبإلى أخرى ، بناًء على حجم المبنى والتسجیل. سنعمل علىتعلم الطالب. سیختلف تطبیق المسافة الجسدیة من مدرسة
خالل األوقات المقنعة وغیر المقنعة.

البروتوكوالت الصحیة
والموظفین:الطالبلجمیعالتالیةالصحیةالبروتوكوالتPSBستستخدم،2021أغسطس20مناعتباًرا

البقاء ،برنامجبروتوكول لجھات االتصال القریبة داخل المدرسة ، واختبار●
وبروتوكوالختبار األعراض ،●

الموظفینمنُیطلب،22-2021الدراسيالعاممعالحالھوكماناجح.دراسيعامحرًجاالمرضیظلعندماالمنزلفيبالبقاءالجماعيوااللتزام
علىالمنزإللى المدرسة. یمكن العثور على نموذج العائالتوالعائالت تقییم حالة أطفالھم الصحیة یومًیا ، قبل مغادرةللذھاب

www.brookline.k12.ma.us/healthattestation.موظفيبوابةفيالموظفیننموذجعلىالعثوریمكنPSB.

في جدول أسرتك ، مثل:نحن نشجعك على تطویر إجراءات لدمج التقییم الصحي الیومي

القھوة ؛إبقاء مقیاس الحرارة بالقرب من خزانة الحبوب أو وعاء●
اإلفطار ؛ضبط موقت ھاتفك الخلوي إلجراء التقییم الصحي في وجبة●
"الیوم؟COVIDأعراضعنسألتھلالیوم؟"طفليحرارةدرجةبفحصقمت"ھلمنزلك:منالخروجبابعندأوثالجتكعلىالفتةوضع●

أنفسھم.مراقبةالموظفینعلىویجب،أطفالھممراقبةالرعایةمقدميعلىیجبالتيCOVID-19بأعراضقائمةیليفیما

،قشعریرةأوقشعریرة،أعلى)أوفھرنھایتدرجة100.0(حمى●
صعوبة في التنفس أو ضیق في التنفس التنفس●
فقدان الجدیدة من طعم أورائحة●
العضالتأوجاع أو آالم في الجسم●
السعال (ولیس ألسباب أخرى معروفة، مثل المزمن والسعال)●
التھاب الحلق، وعندما جنبا إلى جنب مع غیرھا من األعراض●
أخرىالغثیان والقيء، أو اإلسھال عند باالشتراك مع أعراض●
الصداع عندما جنبا إلى جنب مع غیرھا من األعراض●
التعب، في حین تركیبة مع أعراض أخرى●
مثل الحساسیة) عندما جنبا إلى جنب مع غیرھا من األعراضاألنف احتقان أو سیالن األنف (ولیس ألسباب أخرى معروفة،●

اختبار
الخطط:اختبارCOVID-19المستھدفةاثنینتقدمسوفDESE،PSBالدعممع

أنھمعلىوبرنامجتحدیدھم،المدرسةفيوجودھمأثناءاألعراضعلیھمتظھرالذینلألفرادللمستضدالسریعBinaxNowاختبار●
ESEتعریفDلـوفًقا،وثیقاتصالتمعلىالذینلألفرادالبقاء""اختبار● / DPH.

https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/PSBCloseContact8.20.21.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/PSBCloseContact8.20.21.pdf
http://www.brookline.k12.ma.us/healthattestation
https://sites.google.com/a/psbma.org/psb-portal-2-0/?pli=1
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.pdf


یرجى مالحظة أنھ ال یمكن إجراء االختبار إال على األفراد الذین لدیھم استمارة موافقة موقعة. یمكن العثور على النموذج على
www.brookline.k12.ma.us/healthattestation

التطعیمات
الفردإصابةخطرمنبشدةویقللدلتا)متغیرضدذلكفي(بماللغایةفعالالمتحدةالوالیاتفيCOVID-19لقاحفإن،األمراضعلىالسیطرةلمركزوفًقا

اللقاح.أكثرأوعاًما12أعمارھمتبلغالذیناألفرادجمیعیتلقىقد،2021أغسطس20مناعتباًراالفیروس.بالتعاقد

فریقأقام.COVID-19ضدالمؤھلیناألفرادجمیعمن٪100تطعیمیتمأنبضمانوتلتزمCOVID-19تلقيعلىالمؤھلیناألفرادجمیعPSBتشجع
عیادةوسُتعقد.2021أغسطس18فيلینكولنمدرسةفيBrooklineمجتمعفيللجمیعمفتوحةPfizerشركةلقاحعیادةللطالبالصحیةالخدمات

المستقبلیةالعیاداتحولالمعلوماتمنالمزیدنشرسیتمالتوقیت.ذلكفىاللقاحمنالثانیةأواألولىالجرعةاألفرادیتلقىقد.2021سبتمبر8فيثانیة
.PSBمجتمعإلىوإرسالھا

http://www.brookline.k12.ma.us/healthattestation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html

