
وس كورونا  في المدرسة COVID-19اجراءات السالمة المحدثة الخاصة بفير

ي الجدول ال إىل  San Juan Unified  يرية تربيةددارس ممسوف تعود 
ي األسبوع، بدوام كامل الزمن 

تقليدي مدته خمسة أيام ف 

ا الختيار الدراسة المستقلة
ً
( أو  للتعليم بشكل شخصي مع خيار لألرس أيض ي عشر

)للمراحل الدراسية من التمهيدي اآلنتقاىلي اىل الثان 

ل ي المن  
  إذا كانوا يفضلون ذلك.  )للمراحل الدراسية من التمهيدي اآلنتقاىلي اىل الثامن( التعليم ف 

 هو ضمان استمرار التعليم بشكل شخصي لطالبنا هذا العام دون انقطاع. وسيكون ضمان صحة  San Juan Unified هدفإن  

وسالمة كل من طالبنا وموظفينا أمًرا أساسًيا لتحقيق هذا الهدف، ولهذا السبب قمنا بتحديث خطط السالمة الخاصة لتعكس أحدث  

ا، ووزارة الصحة العامة في والية كاليفورنيا، والصحة العامة في اإلرشادات الصادرة عن مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منه

   .مقاطعة ساكرامنتو

ي الموقع التاىلي الخاصة بنا   COVID-19يمكن العثور عىل خطة سالمة الـ  
 https://www.sanjuan.edu/covidsafetyplansف 

أو   COVID-19 وكيف سوف نستجيب في حالة حدوث حالة، والفعاليات والتباعد الجسديوهو يغطي مواضيع تشمل الكمامة، 

 . التعرض له

ي مقاطعة ساكرامنتو  الصادر  الصحي الحاىلي   األمر  تماشًيا مع
 current health order from Sacramento  من الصحة العامة ف 

County Public Health  ي كاليفورنيا
 requirements of the California Department of ومتطلبات وزارة الصحة العامة ف 

Public Healthي ذلك الطلب
عند الدخول إىل المدرسة أو  ةالمناسب الكمامةوالموظفي   والضيوف، ارتداء  ة، يطلب من الجميع، بما ف 

ي آ أي مبن  
بية مديرية خر ف  .النر

لتلميذهم ويجب عىل الموظفي    a daily symptom screeningيجب عىل أولياء األمور/األوصياء إكمال فحص األعراض اليومي  

ي اليومي لألعراض قبل بدء كل يوم دراسي 
ي التأكد من أن التعل .إكمال الفحص الذانر

م يمكن أن يستمر للجميع دون ي للمساعدة ف 

ل حنر  ي المن  
ي من األعراض أو ال يشعر بصحة جيدة ف 

.يتم السماح له بالعودة انقطاع، من المهم أن يبقر أي شخص يعان 

، تتبع مدارس  COVID-19 الـ  إىل ارتفاع معدالت انتقال ا نظرً  ي الوقت الحاىلي
ي مقاطعة سكرامنتو ف 

الموحدة   San Juanمديرية تربية ف 

ورية، وتنفيذ تدابن  سالمة إضافية لل فعالياتلوالية والمقاطعة للحد من المن االمبادئ التوجيهية الموىص بها    فعالياتإىل تلك الض 

ي الحرم ال
ي تقام والحد من الضيوف ف 

ي هذا الوقت مدرسي النر
بيةوسيواصل موظفو  .ف  ي مراقبة  مديرية النر

األوضاع مع مسؤوىليف 

  .الصحة المحليي   لتحديد منر يمكن تخفيف احتياطات السالمة هذه
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https://www.sanjuan.edu/covidsafetyplans
https://www.saccounty.net/COVID-19/Documents/20210729_Sacramento_County_Health_Order.pdf
https://www.saccounty.net/COVID-19/Documents/20210729_Sacramento_County_Health_Order.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.sanjuan.edu/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=85318&dataid=63033&FileName=COVID-19%20daily%20prescreening%20for%20students%20-%20English%20-%208.5.21.pdf

