
ي المدارس  ألس با فقطتم االتصال  قد ل : مالحظة
ي هي ضمف 

ي هذا الوقت )ن الت 
 ألس ا تلق  ( وستزيرانح 12المرحلة األوىل ف 

ي هي ضم
ي األسبوع نالت 

  .ةالمقبل األسابيع أو  المراحل األخرى إشعارات ف 
 

ء،ًبا باألس األعزا رحم  
 

ي إعادة فتحهيوف س  Discovery Club ـال أن برامج يسعدنا أن نعلن
 
ي كل مرحلة،  . 2020 نزيراح 22عىل مراحل ابتداًء من  بدأ ف

 
ف

ومجتمعنا، هم أس حماية صحة وسالمة طالبنا وموظفينا و أجل من  . نا أس إضافية ونرحب بالمزيد من طالبنا و  دارسفتح مقوم بسوف ن
ا وس  Discovery Club ـال سوف يكون

ً
ا أصغر بكثير الدراسية  فصولال حجم كونوف يمختلف

ً
بعة قم بمتا الصحية.  لالرشاداتوفق

ي يتم إجراؤها. القراءة لمعرفة كيف يمكنك التقدم بطلب إذا كان الطالب بحاجة إىل الرعاية وما هي ا
ات الت   لتغيير

 التسجيل

 غير المدعومة Discovery Club الـ واألولويات لمواقع اتم الطلب يدتق

ي التسجيل، يرجى لكي يتم ا 
ملء نموذج قائمة االنتظار الخاصة بنا. يمكن إكمال نموذج قائمة االنتظار للتسجيل القيام بلنظر ف 
ي 
نت ف  ، يجب أن يكون  من أجل أن . (نموذج قائمة االنتظار) Waiting list form عيى اإلني 

ً
 تلمي يكون طفلك مؤهال

ً
ا ذ

ي 
 ف 
ً
ي السادس / خامسالتمهيدي االنتقاىلي اىل ال/ هيدي تمالمراحل الدراسية من ال مسجًل

المدرسة الذي تتقدم بطلب  ف 
ي ا ة الصح إلرشادات ا نظرً و  . Discovery Club الـ ىل خدماتحصول علل

ي تتطلب تقليل المقاعد المتاحة ف 
لمقاطعة الت 

امج رعاية الطفل ، سيتم ت ي الو ، ةالعشوائي  ةقرعال ليةعم المقاعد عن طريق خصيص ليى
ي عكس عملية التسجيل ت ت 

 Sanف 
Juan Central . ي  ا يىلي لمتعىط األولويات وف وس

 موظفير  طفال الأل المسجلير  حاليا، و  ةب لطلل: ةالعشوائي  ةعر قال عمليةف 
، وأطفال الموظفير  الحاليير  الذين ي  عملهم األساسي  األساسيير 

ي ف 
 ، ولإلخوة.  Discovery Clubها الـ بيتواجد   المدرسة الت 

 

ي ا 
ي  ها فتحسوف يتم لفصول الدراسية الت 

 ةفي  ل لتسجيلل ةائي عشو ال ةقرعال عملية اجراء يتم ف و ، س تموز  1و  حزيران 22ف 
ي  ن عناالعال يتم  فو س ن. حزيرا  17حت  يوم األربعاء ، و  حزيران 15االثنير   يوم من أيام 3

 19أو  18 نتائج التسجيل ف 
يتم  فو س. حزيران 30سوف تستمر حت   ةالعشوائي  ةقرعالاألخرى، فإن عمليات  رسدا .  وبالنسبة لجميع المحزيران

. بالنسبة لجميع الثانيةو  األوىلللمرحلة  حزيران 15.  تأكد من تقديم طلبك قبل أيام من االفتتاح 7مشاركة النتائج قبل 

 ةقرعاليتم إخطار أولئك الذين لم يتم توفير مقعد من خالل  فو س و  . زيرانح 30قم بتقديم طلبك قبل فالمراحل األخرى، 
ي يتم تسليمها وضعهم عىل قائمة االنتظار. يرجى مالحظة أنه لن تعىط األولوية لطلبا ن تم أ من ةالعشوائي 

ت التسجيل الت 
  قبل اآلخرين. 

 
 مراحل إعادة الفتح

 
2020 نحزيرا 22المرحلة األوىل:   

Arlington  
Cowan  

Pershing 
Thomas Kelly  

2020 تموز  1المرحلة الثانية:   
Carmichael 

Coyle 
Howe 

Mariposa 
Northridge 

Arabic 

https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=sanjuanusd&id=3


2020 تموز  13لثالثة: المرحلة ا  
Mariemont  
Schweitzer  
Orangevale  

  
2020 تموز  20المرحلة الرابعة:   

Cambridge 
Del Dayo 

 Dewey  
Gold River  

Trajan  
Twin Lakes  
Woodside  

  

2020 تموز  27المرحلة الخامسة:   
Deterding  

Green Oaks  
LeGette  
Mission  
Oakview 

Sierra Oaks  

نامج ات اليى  تغيير

وامالد ساعات   

 :الصيففصل 

عقد أن يتم لزم خالل دورتنا الصيفية. ي  خامسة عرًصا الإىل الساعة  ا باًح الثامنة صنا من الساعة اعات عملتكون سوف س
ي األسبوع لتأمير  مقع 10بحد أدن  

  . د ساعات ف 
 

 : العام الدراسي 

 Discovery الـ عملساعات  عن نعالقوم باال ا الفتتاح العام الدراسي سوف ننموذًج  د يحدت ب  K-12 الـ وم قسم رد أن يقجبم

Club  االجراءات، وأولويات التسجيل و . 

نامج/  الفصل الدراسي  حجم اليى  

ي حير  أن هدفنا هو تقديم الخدمة لجميع الطل
ي إن ف، ةبف 

ي  عيةلخدمات االجتماارة داا لب  من ق   ها وضع تم لدينا قيود التسجيل الت 
والية  ف 

ي  التعليم رةدااو  كاليفورنيا 
الحالية،  االرشاداتوبموجب  .الخدمات الصحية رةدااو ، الرعايةمبكر و يم الالتعلقسم /  كاليفورنيا والية   ف 

ي الفصول الدراسية للسماح 10يمكن أن يكون لدينا 
ي سن الدراسة ف 

. ومع تخفيف هذه  عد ابتلا بتطبيق ارشادات أطفال ف  االجتماعي
اتير  من قوائم االنتظار لدينا. سوف نقوم بتوصيإضافي ةبالقيود، قد نتمكن من تسجيل طل ي ب خاصةال ل أي تغيير

التسجيل معك ف 
تيبات حسب حاجتك. الوقت المناسب   حت  تتمكن من اتخاذ القرارات والي 

 



ي السنة الدراسية ا 
ي هذه القيود الجديدة أننا،  1500أكير من   Discovery Club الـ رنامج، يخدم بالعتياديةف 

طالب. وتعت 
ي  ةب مكن من خدمة نفس العدد من الطللن نت لألسف،

ي نخدمها ف 
نحن ندرك التأثير  .العتياديةالسنة الدراسية ا واألس الت 

ي لم ت جا زعاالنالمحتمل و 
ي مقعد  حصل عىلهذا قد يكون عىل األس الت 

 ةقرعال عمليةمن خالل   Discovery Club الـ ف 
مون بعودة أكيى عدد ممكن من األطفال إىل ةائي عشو ال  

 . Discovery Clubالـ . ومع تحسن الظروف ورفع القيود، فإننا ملي 
 

 التنظيف والصحة والنظافة

ومعدات الحماية  بوفير التعقيم المناسلضمان ت  Discovery Clubمع كل مركز  عن كثب لدينا قسم الصيانة والعمليات عملي
ي جميع األوقاتالشخصية 
 
نامج لحماية طفلك و ف و س .ف ي اليى

 
ي يتم تنفيذها ف

تك أس تجد أدناه قائمة بممارسات التنظيف والنظافة الت 
 ينا. وموظف
ام بالوثائق التوجيهية •   CDPHو  CDE و  SCOE و  OSHA من االلي  

ها قبل افتتاحها كل يوم  Discovery Clubالـ  قاعاتسيتم تنظيف  •  وتطهير
ي  ل تغيير الهواءمعدقبل إعادة فتح أنظمة التكييف سيتم تنظيفها، وتغيير الفالتر، وسيتم زيادة  •   الخارجى
 للموظفير  أقنعة جراحية يتم تقديم  •
 ماش للموظفير  عند الطلبكما سيتم توفير أقنعة من الق •
 الوصول إليها  يةنامكإو الصابون والمناشف الورقية والمناديل وفير ت سيتم •
 ةبالطل ردي معالعمل بشكل ف ثناءأ العطس  ند للحماية ع فةافش وقائية الواحلموظفير  ى ادسيكون ل •

ي س
ي تستند إىل التوصيات و وف الممارسات الت 

، والت  الصحة  الصادرة عن مسؤوىلي االرشادات نتبعها داخل كل فصل دراسي
ي هذا الوقت، تشمل وال تقترص عىل ما يىلي 

 :العامة ف 

ي كل فصل دراسي من ق  ل كنأما يتم وضع ف و س •
    والموظفير  عىل حد سواء.  ةبل الطلب  لتعقيم اليدوي واستخدامها ف 

استخدام ، و حصف، وممارسات الد االجتماعي عابالتارشادات ، و ةفنظارسات المما تعزيز سوف يتم تدريب الموظفير  عىل  •
 . OSHAحسب لوائح  قنعةألا

 تحديد حاوية مخصصة ل   يتمف و س •
 
ي تحتاج إىل تنظيفل

قبل إدخالها مرة أخرى إىل بيئة  عقيمأو ت أو تطهير  عب األطفال الت 
.  يتمف و س الفصول الدراسية و 

ً
 تنظيف المحتويات ليال

ي  دواتأ ألعاب محدودة و  Discovery Club الـ يكون لدى فو س •
ي  دراسةتخدامها لل يتم اسالت 

يمكن الوصول إليها  والت 
ب األطفال وممتلكاتهم لكل اعأللفردية  اسماء تحمل أكياسها طوال اليوم. كما سنقدم صناديق و عقيمهل تنظيفها وتيسو 

ي حالة وطفل. 
ي فمهوضع قيام الطفل بف 

 قيمعيتم تنظيفها وت فو س، لعبة ف 
 
 ها. أما الل

 
ي يصعب تنظيفها )مثل الل

عب عب الت 
 وف اللينة( فس

 
راقب بعناية الست

 
  فقط.  كل فرديبشالذين يلعبون تخدامها من قبل األطفال زال من الفصل الدراسي أو ت

مقدمي الرعاية لقاء المعلم عند / األمور ء أوليا طلب من ي  وف من أجل تجنب خلط المجموعات وتقليل عدد االتصاالت، س •
نطلب منك عدم دخول الفصول الدراسية بسبب و   ،واستالمهباب الفصل الدراسي حيث يمكنهم تسجيل دخول الطالب 

 . اإلرشادات الصحية
ي خذ درجات حرارة األطفال يتم أف و س •

ممارسات   اىل جنب مع ا نبً ج مل باللمسال يعمقياس حرارة  خدامباستكل صباح   ف 
 . الفحص األخرى

ا عن حبالموظفون واألطفال عىل مدار اليوم راقبة م تم سي •
ً
درجة أو  100.4عالمات المرض؛ األطفال الذين يعانون من حىم ث

ها من أعراضأ أعىل،  ل عىل الفم سيتم إرساله COVID-19 الـ والسعال، أو غير  عراضن أ كو تحت   نو وديعور، وقد ال إىل المي  
 ساعة 48غير موجودة لمدة  المرض

ة ويتم إعادة ترتيب الفصول الدراسية لدينا مع ية و لتنمية االناحمن يتم ترتيب األنشطة المناسبة  فو س • لمجموعات الصغير
  ، عندما يكون ذلك ممكنا. التباعد أقدام من  6األثاث ومساحات اللعب للحفاظ عىل 

ي كل من األماكن الداخلية والخارجية المناسبة من الت أرشادات يتم نشر تعليمات التباعد ، لدعم فو س •
باعد االجتماعي ، ف 

  الناحية التنموية وسهلة لفهم األطفال. 
 
 

   



 التواصل

نامج  من الفصل الدراسي ومدير اليى
ة ب . باإلضافة إىل التواصل المنتظم مع معلمك،  صواتال نإف عيــــس شكل خالل هذه األوقات المتغير ل هو أكير أهمية من أي وقت مض 

 أسبوعًيا  Discovery Club ـال طلبةمور يمكن ألولياء أ 
ً
ي حالة تغيير أي إرشادات  كائبقإل أن يتوقعوا تواصًل

 
عىل اطالع عىل التحديث ف

 .صحية أو ممارسات الفصول الدراسية 
ون كف يف سو يك عىل فهم   مور األ أولياء قبل إعادة فتحه لمساعدة  Zoomبفتح اجتماع  Discovery Club الـ يقوم مدير برنامجوف س

 . شكل إعادة الفتح بمجرد اكتمال التسجيل

 

  رات فساستاألسئلة وا
 Discovery Club الـبرامج مدير مع أو  ل الدراسي معلم الفصمع صل توام بالو ق، فمن المهم أن تراتفسااستإذا كان لديك أي أسئلة أو 

ي  916-971-5903م ف رق الهاتعىل im WaltersJالسيد 
ون  يد االلكي    ف يقوم السيد و وس ujim.walters@sanjuan.edأو عىل اليى

Walters  ًي جنب
ي قد بال Discovery Club الـا إىل جنب مع موظق 

تواصل معك عىل الفور لحل أي مشاكل واإلجابة عىل األسئلة الت 

 . تكون لديك

 

 

 

 

 

SS 

06/20 

mailto:jim.walters@sanjuan.edu

