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 یرجى العفو عن جودة هذه الترجمة. الترجمة العربیة مع الترجمة من جوجل. لمزید من التوضیح ، یرجى إرسال برید إلكتروني
 jcarter@parentinfantcenter.org إلى جیسیكا كارتر على
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1.  مقدمة
 

أ.  الغرض من هذا الكتیب
 الجاریة ، بما COVID-19 الغرض من هذا الكتیب هو تحدید السیاسات واإلجراءات الجدیدة لمركز اآلباء واألطفال خالل جائحة
 في ذلك خالل "المرحلة الصفراء" من خطة إعادة فتح بنسلفانیا. یعتمد الكتیب على التوجیهات والمتطلبات التي حددها
 األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال ، مكتب تنمیة الطفل والتعلم المبكر ، (CDC) مركزمكافحة األمراض والوقایة منها
(OCDEL) ، الرابطة الوطنیة لتعلیم األطفال الصغار (NAEYC) ، باإلضافة إلى أقسام الصحة في فیالدلفیا وبنسلفانیا. تهدف 
 وانتشاره في الموافقة COVID-19 السیاسات واإلجراءات الموضحة في الدلیل إلى المساعدة في الحد من مخاطر التعرض لـ

  .المسبقة عن علم وتوفیر البیئة األكثر أماًنا ألطفالنا وأسرنا وموظفینا والمجتمع
 

 نحن ندرك أن السیاسات واإلجراءات الجدیدة تمثل انحراًفا كبیًرا عن إجراءات التشغیل القیاسیة للموافقة المسبقة عن علم التي
 اعتاد علیها العدید من العائالت وراحتهم. الهدف من هذه الممارسات الجدیدة هو  إعطاء األولویة لصحة وسالمة مجتمعنا مع
  .وقیمها والحفاظ على  برنامج مالئم لطفلك PIC الحفاظ على مهمة

 

 توضح المعلومات الواردة في هذا الدلیل اإلجراءات والبروتوكوالت التشغیلیة وقت كتابة هذا التقریر. نتوقع أن یكون هذا الكتیب
 وإصدار إرشادات أو توصیات مختلفة ، سنستمر في تحدیث وتعدیل COVID-19 مستنًدا حًیا ، ومع معرفة المزید عن

  .للحصول على أحدث إصدار PIC المعلومات الواردة في هذا الكتیب. یرجى متابعة التحقق من موقع
 
ب.   إشعار هام من
 المهم أن نفهم أنه عندما یكون طفلك حاضًرا في الموافقة المسبقة عن علم ، فإنه سیكون بالضرورة على اتصال مع الموظفین
 في تواصل اجتماعي. لن یؤدي أي COVID-19 وغیرهم من األطفال (وبالتالي ، أسرهم) الذین هم عرضة لخطر التعرض لـ
 حیث یمكن أن ینتقل ، COVID-19 قدر من القیود أو اإلرشادات أو السیاسات إلى القضاء على جمیع مخاطر التعرض لـ

 .الفیروس من قبل أشخاص لیس لدیهم أعراض و / أو قبل ظهور عالمات العدوى
 

ج.   مسؤولیة
 وتنتشر في الموافقة المسبقة عن علم باتباع COVID-19 األسرة تلعب كل أسرة دوًرا  حاسمًا  في الحد من خطر التعرض لـ

 الممارسات واإلجراءات الموضحة في هذا الدلیل.  ال یمكن المبالغة في أهمیة التواصل المفتوح والصریح بین اآلباء / األوصیاء
 والمعلمین خالل هذا الوقت.  نتوقع أن تقرأ جمیع العائالت وتتبع التوجیهات الواردة في هذا الكتیب للمساعدة على PIC وموظفي

  .ضمان صحة وسالمة أطفالنا وموظفینا ومجتمعنا

 

2. COVID-19 معلومات عامة 
 

COVID-19 هو المرض الذي یسببه فیروس السارس - CoV-2 الذي تم تحدیده في دیسمبر 2019. یسبب الفیروس في المقام 
 األول أمراض الجهاز التنفسي ، مثل البرد أو األنفلونزا. ینتشر في الغالب من شخص آلخر من خالل قطرات الجهاز التنفسي
 (أي القطرات الناتجة عن التحدث أو العطس أو البصق أو السعال أو نفخ أنفك). قد ینتشر الفیروس أیًضا إلى یدیه من سطح
  .ملوث ثم إلى األنف / الفم / العین ، مما یسبب العدوى. وهذا یجعل التنظیف الشخصي والبیئي في غایة األهمیة
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 الحمى وأوجاع الجسم والسعال وضیق التنفس. یعاني بعض األشخاص المصابین بـ COVID-19 تشمل األعراض النموذجیة لـ
COVID-19 من اضطراب في المعدة وإسهال. فقدان الذوق و / أو الرائحة ؛ أو تغیر لون أصابع قدمیهم. بعض األشخاص الذین 

 من صعوبات في COVID-19 لیس لدیهم أي أعراض على اإلطالق. تعاني أقلیة من المصابین بـ COVID-19 یعانون من

 الحاد (أي االلتهاب الرئوي COVID-19 التنفس وااللتهاب الرئوي الذي یتطلب دخول المستشفى. تشمل عوامل خطر اإلصابة بـ
 الذي یتطلب دخول المستشفى): كبار السن (65 عاًما فأكثر) ، واإلقامة في دار رعایة / منشأة طویلة األجل ، وأمراض الرئة /
 الربو ، وأمراض القلب ، وظروف ضعف المناعة ، والسمنة الشدیدة ، مرض السكري وأمراض الكلى المزمنة التي تتطلب
  .غسیل الكلى وأمراض الكبد. غالًبا ما یعاني األطفال من أعراض خفیفة جًدا مثل سیالن األنف وسعال خفیف

 هي من خالل (1) التباعد االجتماعي (البقاء في المنزل قدر اإلمكان ، وإبقاء نفسك على COVID-19 أفضل طریقة لمنع انتشار

 بعد 6 أقدام على األقل بعیًدا عن اآلخرین عندما تكون خارج المنزل) ؛ (2) غسل الیدین المتكرر (بالماء والصابون أو معقم
 الیدین بنسبة 60٪ كحول على األقل) ؛ (3) استخدام غطاء وجه من القماش عندما تكون خارج المنزل (أو عندما تكون داخل
 المنزل إذا شعرت بتوعك) ؛ و (4) تنظیف وتعقیم األشیاء التي یتم لمسها بشكل متكرر (مثل مقابض األبواب ، كونترتوب ،
 ، remdesivir وهو دواء مضاد للفیروسات یسمى ، COVID-19 واإللكترونیات المشتركة). یوجد حالًیا عالج واحد معتمد لـ
  .على الرغم من وجود العدید من الدراسات الجاریة لتقییم العالجات واللقاحات األخرى

 

3.  COVID-19 المراقبة واإلبالغ واألعراض والتعرض لـ

 
أ-  المراقبة واإلبالغ

1.  سیتم فحص درجات حرارة جمیع األطفال والموظفین

  وتوثیقها عند دخولهم إلى الموافقة المسبقة عن علم ، وسیتم تقییمهم بسرعة بحًثا عن عالمات

COVID-19 (الحمى وأوجاع الجسم ، والسعال ، وضیق التنفس ، والتقیؤ ، واإلسهال ، وفقدان 
 حاسة الشم و / أو الذوق ، أو تغیر لون أصابع القدم.) [انظر القسم 5 للحصول على تفاصیل حول 

 [.الفحوصات الصحیة التي یتم إجراؤها عند النزول
2.  اآلباء / األوصیاء كما طلب فحص وتسجیل درجات حرارة طفله (رن) على األقل مرة واحدة في الیوم أثناء

  .وجوده في المنزل

3.   سیطور مسؤولو الموافقة المسبقة عن علم ویحتفظون بسجل إلكتروني نشط لجمیع

 ستتم مراجعة هذه البیانات .COVID-19 األطفال والموظفین بغرض تتبع اتجاهات الحمى وأعراض وإصابة

  .أسبوعًیا للمساعدة في توجیه القرارات التشغیلیة
4.  اتصل ، COVID-19 إذا تم تشخیص حالتك أنت أو طفلك أو أحد أفراد أسرتك باستخدام

 dgreen@parentinfantcenter.org عبر البرید اإللكتروني على Deb Green بالمدیر التنفیذي

  حتى

 .نتمكن من إجراء تتبع االتصال المناسب والتخفیف داخل منشآتنا. سیتم االحتفاظ بسریة هذه المعلومات
 

ب.  المبادئ التوجیهیة للموظفین المرضىواألطفال والعائالت
 
 COVID-19 مالحظة: ستحافظ الموافقة المسبقة عن علم على جمیع واألعراضاألعراض واختبارات وتشخیص
 .للموظفین واألطفال وعائالتهم في جمیع األوقات
 

1.  :لن تسمح الموافقة المسبقة عن علم باألطفال أو الموظفین أو اآلباء أو األوصیاء في الموقع إذا

 

mailto:dgreen@parentinfantcenter.org
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 یشبه المرض" (بناًء على أحدث إرشادات مركز السیطرة COVID-19" تظهر علیهم عالمات أ.
  :مثل المرض من خالل COVID-19 على األمراض). یتم تعریف

●  األقل  واحد على  من األعراض التالیة: الحمى (المقاسة> 100.0) ، أو السعال الجدید ، أو
 ضیق التنفس / صعوبة التنفس (فوق خط األساس للطفل ، إذا كان لدیهم على سبیل المثال

 على فترات متقطعة ضیق في التنفس أو السعال من الربو)  أو

●  األقل  اثنین على  من األعراض التالیة: قشعریرة ، قساوة ، آالم في العضالت أو الجسم ،
 صداع ، إلتهاب الحلق ، اضطرابات حاسة الشم والمذاق الجدیدة (أي فقدان الذوق أو

 (الرائحة
ب.    لقد كنت على اتصال وثیق مع شخص لدیه تأكید أو

 في الـ 14 یوًما الماضیة ؛ أو مع شخص COVID-19 یشتبه في اإلصابة بـ 
 .والنتائج معلقة COVID-19 یخضع حالًیا لفحص للعدوى المحتملة لـ 

 

   2.  إذا اكتشف أحد الموظفین أن الطفل یعاني من الحمى (درجة الحرارة> 100.0 درجة فهرنهایت) أو
"COVID-19 مثل المرض" خالل الیوم الدراسي ، فسیتم نقل الطفل على الفور إلى غرفة موارد المعلم 

 (الغرفة على الجانب الجنوبي من صالة األلعاب الریاضیة الصغیرة في شجرة التنوب المبنى) ، وهو منطقة
 غرفة المرضى المعینة. سینتظر األطفال هناك مع أحد الموظفین حتى یتمكنوا من مغادرة حرم الموافقة

 المسبقة عن علم بأمان.  أثناء وجوده في الغرفة المریضة ، سیتم وضع األطفال فوق سن الثانیة في قناع (إذا لم
 یكن لدیهم نفس في التنفس) وقفازات. بعد ذلك ، سیتم توجیههم إلى سریر أطفال ال یقل عن 6 أقدام من أسرة
  .األطفال األخرى في الغرفة

●  سیتم االتصال بالعائالت الستالم طفلهم وسُیطلب منهم الوصول في غضون 60 دقیقة من وقت

  .تلقي المكالمة
●  خارج blacktop یجب على العائالت االتصال بالموافقة المسبقة عن علم عند وصولهم إلى منطقة

 إلحضار طفلهم (215-222-5480). یقوم أحد المسؤولین بتوجیه فرد األسرة إلى Spruce مبنى

  .المدخل الخارجي إلى منطقة الغرفة المریضة لیأخذ طفلهم
 

یقوم .3  مسؤولو الموافقة المسبقة عن علم بإبالغ جمیع العائالت في الفصل الدراسي للطفل المریض عبر

Tadpoles (تطبیق االتصال اإللكتروني الخاص بنا) إذا تم إرسال الطفل أو الموظف إلى المنزل بسبب 
  .األخرى COVID-19 الحمى أو أعراض

 

 المؤكد ،متابعة COVID-19 إذا تم تشخیص إصابة طفل أو موظف بـ
  ، في هذه الحالة .PIC فسیتم إرسال رسالةإلى الفصل الدراسي من مسؤولي
  سیحتاج جمیع األطفال والموظفین في هذا الفصل الدراسي إلى عزل ذاتي في

 COVID-19 المنزل لمدة 14 یوًما (مع كون الیوم األول هو المرة األخیرة التي كان فیها الطفل المصاحب لـ

 .(على اتصال باألطفال / الموظفین اآلخرین

 

4.   COVID-19مناطق الموافقة المسبقة عن علم التي تم استخدامها من قبل طفل أو شخص بالغ مع

 سیتم إغالقاختبار إیجابیلمدة 48 ساعة على األقل ولن یتم استخدامها إال بعد

  .التنظیف والتطهیر
 

5.   مثل المرض" التي COVID-19" األطفال أو الموظفین الذین یعانون من أعراض

  تشمل الحمى (المقاسة> 100.0) أو السعال الجدید أو ضیق التنفس أو
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  صعوبة في التنفس (فوق خط األساس للطفل ، إذا كان لدیهم على سبیل المثال على

 فترات متقطعة ضیق في التنفس أو السعال من الربو) ، قشعریرة ، قساوة، آالم في العضالت أو الجسم ،
 صداع ، التهاب في الحلق ، فقدان الذوق و / أو الرائحة ،  ولكن لیس لدیهم اختبار إیجابي موثق ،  یمكن

  :العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم  إذا
أ.   األولي سلبي ویفي الفرد بمعاییر المركز COVID-19 اختبار

  العادیة للعودة بعد المرض (أي ، ال یوجد حمى لمدةعلى األقل
 ساعة) ؛  أو 24

ب  . قام طبیب بتقییم الطفل وتوثیقبدیل
 تشخیصال یتطلب بقاء الطفل في المنزل والفرد یستوفي معاییر المركز العادیة للعودة بعد المرض
 OR  (أي ، ال یوجد حمى لمدة 24 ساعة على األقل) ؛

C.  :كل ما یلي صحیح

●  مرت 10 أیام على األقل منذ ظهور األعراض.  وكان

●  الفرد خالیة من الحمى دون استخدام أي أدویة الخافضة للحرارة (مثل اسیتامینوفین
 (تایلینول) أو اإلیبوبروفین (موترین، أدفیل)) لمدة 3 أیام؛  واألعراض

●  .األخرى (على سبیل المثال، والسعال، سیالن األنف) آخذة في التحسن
 PIC غیر مطلوب للعودة إلى COVID-19 الحظ أن تكرار اختبار

  

6.  :COVID-19 إذا كان لدى الطفل أو الموظف  تشخیص مؤكد لـ
 A.  استدعاء وزارة فیالدلفیا للصحة العامة PICسوف مشرفي

(PDPH) 215-685-6741 لمزید من التعلیمات حول تتبع االتصال والحاجة إلى اإلغالق. 
ب.   جمیع األطفال والموظفین في نفس الفصل الدراسي أو الذین كانوا علىوثیق

 اتصالمع الشخص الذي ثبتت صحته اإلیجابیة (التي تم تحدیدها على أنها أكثر من 10 دقائق من
 التفاعل على بعد أقل من 6 أقدام) سیتم عزلهم في المنزل لمدة 14 یوًما. یجب على أي شخص
 .یعاني من أعراض خالل ذلك الوقت االتصال بمقدم الرعایة الصحیة الخاص به لطلب االختبار

 C.   COVID-19 الفرد اإلیجابي،PDPH وفقا للتوجیهات

  :ینبغي أن یظلمنزل حتى كل من التالیة صحیحا
●  لقد مرت 10 یوما على األقل منذ بدایة ظهور األعراض  وكان
●  تقلیل األدویة (على سبیل المثال ، أسیتامینوفین -fever الفرد خالیة من الحمى دون استخدام أي

 (تایلینول) أو إیبوبروفین (موترین ، أدفیل)) لمدة 3 أیام ؛  واألعراض
●  .األخرى (على سبیل المثال، والسعال، سیالن األنف) آخذة في التحسن

  مالحظة: في هذا الوقت ، ال یحتاج الشخص اإلیجابي 

COVID-19 إلى اختبار COVID-19 المكرر أو مالحظة الطبیب من أجل العودة إلى المركز. 
 

    7.  في غضون 6 أقدام أو أقل) PIC خارج COVID-19 إذا كان أحد أفراد األسرة یعتقد أنه أو طفله قد تعرض لـ
 لكنهم لیسوا أنفسهم مرضى ، یجب على الفرد ، (COVID-19 ألكثر من 10 دقائق مع شخص مؤكد لدیه
 :و Deb Green (dgreen@parentinfantcenter.org) إخطار المدیر التنفیذي

●  الحجر الصحي وعدم الذهاب إلى العمل أو رعایة األطفال أو المدرسة أو األماكن العامة لمدة
 .(COVID-19 یوًما (بعد الیوم األخیر كانوا على اتصال وثیق مع شخص مصاب بـ 14

●   الحمى ، السعال ، ضیق) COVID-19 المراقبة الذاتیة ألعراض
  التنفس ، الغثیان / القيء ، اإلسهال ، آالم الجسم ، فقدان حاسة الشم أو

 

mailto:dgreen@parentinfantcenter.org


6 

 الذوق ، أو تغیر لون أصابع القدم) لمدة 14 یوًما (بعد الیوم األخیر كانوا على اتصال وثیق مع
  .(COVID-19 الشخص المصاب

●   عند تلقي معلومات حول هذا التعرض المحتمل ،الموافقة المسبقة عن علم

Tadpoles ستقوم إدارةبإخطار أي جهات اتصال محتملة لهذا التعرض المحتمل من خالل رسالة

  ورسالة

  للعائالتبرید إلكتروني إلى الموظفین. سیتم تحدید تأثیر هذه المعلومات
 .على عملیات الموافقة المسبقة عن علم على أساس كل حالة على حدة

 

ج.  COVID-19 اإلغالق المستقبلي للموافقة المسبقة عن علم بسبب

  .ستعمل الموافقة المسبقة عن علم مع وزارة الصحة في فیالدلفیا لتحدید ما إذا كان إغالق المركز مناسًبا أو مطلوًبا

 

 

 قبل العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم ، یجب على  .4

●  جمیع األطفال الحصول على (1) نموذج تقییم صحي محدث (في غضون 6 أشهر لألطفال دون سن سنة واحدة وضمن

 سنة واحدة لألطفال سنة واحدة أو أكثر) و (2) نموذج اتصال طارئ محدث (في غضون 6 أشهر) قبل العودة إلى

 الموافقة المسبقة عن علم.   یجب إدخال جمیع معلومات اللقاح في نموذج التقییم الصحي ، ویجب توقیع النموذج
 وتأریخه من قبل مقدم الخدمة الطبیة الخاص بك. ال یجوز ألي طفل العودة بدون هذه النماذج المحدثة. االستمارات

  .PIC متاحة على موقع

 

●  ستحتاج كل أسرة إلى إرجاع نموذج معلومات الطفل إلكترونًیا حتى یحصل المعلمون على معلومات حدیثة حول النمو

 النمائي واحتیاجات كل طفل عند العودة. نحن نعلم أن النمو الكبیر (واالنحدار) یمكن أن یحدث عندما یكون الطفل بعیًدا
 عن روتینه الطبیعي لعدة أشهر. نرید أن نعرف عن المعالم الجدیدة التي تم الوصول إلیها ، واالهتمامات الجدیدة وأي

  .مخاوف. ستساعد هذه المعلومات بشكل كبیر المعلمین في عملیة إعادة الفتح

 

●  ال یمكن المبالغة في أهمیة التواصل المفتوح والصریح بین اآلباء / األوصیاء والموافقة المسبقة عن علم خالل هذا

 إذا كان  طفلك،س  أفراد األسرة PIC الوقت.  للمحافظة على الصحة وسالمة المجتمع الكامل لدینا، فإننا نطلب منك إبالغ
 حتى نتمكن من إجراء االتصال السلیم تتبع والتخفیف من منشآتنا إذا لزم األمر. ستسمح COVID-19 ص طق تشخیص

 التي تؤثر على الموافقة المسبقة عن علم. COVID-19 لنا هذه المعلومات أیًضا بتتبع أي اتجاهات محتملة في عدوى
 .dgreen@parentinfantcenter.org على Deb Green یرجى االتصال بـ

 

5.  النزول في الموافقة المسبقة عن علم من
 

 أجل صحة وسالمة جمیع األطفال واألسر والموظفین ، سیكون لدى الموافقة المسبقة عن علم العدید من اإلجراءات
 والبروتوكوالت الجدیدة ، بما في ذلك عند التسلیم والتقاط ، والتي ستبدو مختلفة بشكل كبیر عن األسر اعتاد.   یرجى مالحظة أننا
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 نتوقع أن تؤدي عملیة فحص الوصول إلى إطالة عملیة النزول ، خاصة مع اعتیادنا على هذا الروتین الجدید. یرجى تحدید موعد
  .30 دقیقة على األقل لعملیة اإلنزال الصباحیة

 یشبه المرض".) في حالة وجود أي COVID-19" أي من أعراض ren for) في كل یوم ، یجب على العائالت تقییم طفلها
 إلى الموافقة المسبقة عن علم. إذا كان أي من أفراد األسرة یشعرون بتوعك ، فال یجب (ren) أعراض ، یجب أال یأتي الطفل
 علیهم اصطحب األطفال إلى الموافقة المسبقة عن علم. كما هو موضح أدناه ، نطلب من العائالت إخطار الموافقة المسبقة عن

  .مثل المرض" أو األعراض COVID-19" علم إذا كان طفلك یعاني من

 یرجى مالحظة أنه لن یُسمح ألفراد العائلة بدخول الفصول الدراسیة أو المباني (باستثناء صالة األلعاب الریاضیة الصغیرة) أثناء
  .(النزول واالستالم (انظر التفاصیل أدناه

أ  إجراءات النزول الجدیدة
1.   إلى أقصى حد ممكن ، یجب على أحد أفراد األسرة فقط إحضار

 طفلهم إلى الموافقة المسبقة عن علم لالنزال واالستالم كل یوم. وللتفاعالت حد لكما عدد قلیل من األفراد كما

 .ossibleص

 

2.  ویتم تشجیعاألسر لتجنب االضطرار األفراد مخاطر عالیة أداء االنزال والبیك اب حفاظا على سالمتهم.

 وینبغي أن تحدد الظروف ذات المخاطر العالیة من قبل مقدمي الرعایة الصحیة للفرد تشمل األمثلة

 األشخاص الذین تبلغ أعمارهم 65 عاًما أو أكثر ، واألشخاص الحوامل ؛ واألشخاص الذین یعانون من
 .حاالت صحیة معینة ، مثل ضعف جهاز المناعة أو أمراض الجهاز التنفسي

 

یجب على .3  .جمیع األفراد الذین ینزلون أو یلتقطون الطفل ارتداء غطاء أو قناع للوجه یغطي أنفه وفمه

 

4.  سیحتاج البالغون إلى الحفاظ على المسافة الجسدیة التي ال تقل عن 6 أقدام بین العائالت أثناء النزول

 .واالستالم ومتى كان ذلك على أساس الموافقة المسبقة عن علم

5.  سیتم التوصیل من الساعة المحددة كل یوم وسیتم إخطار العائالت بهذه األوقات مقدًما. من أجل التخّلص من

 حاالت التسرب بنجاح والحد من التعرض ، من المهم االلتزام بجدول اإلنزال. تأكد من التخطیط لعملیة

 االنسحاب الممتدة حدیًثا وتوقع أن تستغرق عملیة االنسحاب 30 دقیقة إضافیة من الوقت الذي حددت فیه
  .موعد االنسحاب

6.  لن یكون  هناك انسحاب مبكر  لتقلیل عملیات التسلیم ، وتقلیل عدد الموظفین الیومي
  .المطلوب ، وفصل األطفال بشكل مالئم وفًقا للفصول الدراسیة 
 

  ستحدث أماكن التوصیل والتوصیل في موقع محدد بوضوح لكل فئة .7

 عمریة. بالنسبة لبرنامج التعلم المبكر ، سیكون النزول

 واالستالم في منطقة صالة األلعاب الریاضیة الصغیرة / المنصة السوداء (حسب الطقس). بالنسبة للمخیم

  .الصیفي ، سیكون النزول بالقرب من مبنى الجص
 

من .8  أجل إنزال األشقاء ، یجب أن یذهب المصمم المنسدل إلىاإلنزال
 .محطةألصغر األطفال
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9.  یجب أال یتجمع أفراد األسرة في أي مكان في حرم الموافقة المسبقة عن علم عند االنقطاع أو في أي وقت
 .آخر
 

  

ب.  عملیة الفحص عند التوصیل

1.   عند الوصول إلى مكان التسلیم ، نطلب من العائالت استخدام

  .معقم الیدین الذي سیكون متاًحا في كل جدول لتسجیل الوصول

 

2.  یقوم الموظف بفحص درجة حرارة كل طفل باستخدام مقیاس حرارة غیر مالمس ویسجل درجة حرارة
  .الطفل

●  أي طفل لدیه درجة حرارة 100.0 أو أكثر عند النزول أو في
  .سیحتاجأي وقت خالل الیوم إلى العودة إلى المنزل

●   .سوف یرتدي الموظفون الذین یقومون بالفحص قناع وجه وغطاء للعین وقفازات

●  .سیتم استخدام مسحات الكحول لتنظیف میزان الحرارة بین كل طفل

  

3.   سیتم أیًضا إجراء استبیان الفحص الصحي عند االنزال.األسئلة

  یشبه المرض" (مثل الحمى والسعال COVID-19" ستشملتقییًما لـ
 وضیق التنفس والتهاب الحلق وآالم العضالت) والتعرضات المحتملة لـ

COVID-19. سیتم تحدیث األسئلة بناًء على أحدث اإلرشادات المحلیة واالتحادیة.   سیقوم الموظفون بتوثیق 

 مثل األعراض أو جهات االتصال ، وإذا كان األمر كذلك ، COVID-19 ما إذا كان أي طفل یعاني من

   .فسیحتاج الطفل إلى العودة إلى المنزل
 

4.   بعد المرور عبر محطة الفحص ، ستتاح لألطفال الفرصة
 لتودیع أفراد أسرهم ،  وسیرافق معلم الصف الطفل إلى غرفة الصف.  لن یسمح لعائالت األطفال داخل مباني
  .الموافقة المسبقة عن علم
 

5.  اإللكترونیة) Tadpoles سیتم تسجیل األطفال إلكترونًیا عبر المدرسین على
  .أداة االتصاالتوإدارة الفصل الدراسي). لن یمأل أفراد العائلة ورقة تسجیل دخول

 

 والمخیم الصیفي سیكونون خالیین من الحمى (<100.0) وسیتم فحصهم سلبیًا PIC جمیع األطفال الذین تم قبولهم في فصول

  .األخرى أو التعرضات المحتملة COVID-19 ألعراض
 

سیتم .6  PIC االستالم في

●   االستالم بین الساعات المحددة كل یوم وسیتمالعائالت
 إخطاربهذه األوقات مقدًما. یجب توصیل خطة االستالم المبكر لمدرس الطفل قبل 24 ساعة على األقل كلما
 .أمكن ذلك

●  سوف یلتقي الشخص المسؤول عن االستالم بالطفل في مكان االستالم المخصص حیث

  سیتم تسجیل الخروج. سیتم تسجیل األطفال إلكترونیًا على 
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  .الشراغیف من قبل المعلمین. لن یمأل فرد العائلة ورقة تسجیل الخروج
●   سیحتاج الموظفون إلى الحد من االتصال المباشر بالعائالت قدر

 اإلمكان. سیقوم المدرسون بتنسیق طرق إعطاء العائالت تحدیثات إلكترونیة أو هاتفیة حول أطفالهم مع
  .مسؤولي الموافقة المسبقة عن علم

 

7.   عناصر من المنزل
●   .ال یمكن تخزین عربات األطفال ومقاعد السیارات في  الداخل أو الخارج في حرم الموافقة المسبقة عن علم

●  یجب أال یحضر األطفال  حیوانات محشوة أو ألعاب من المنزل. إذا احتاج الطفل إلى إحضار عنصر انتقالي
 من المنزل إلى الموافقة المسبقة عن علم ، فنحن نشجع على صورة عائلیة أو كتاب معنون موضوع في حقیبة

  .ظهر الطفل

●  یرجى إرسال حقیبة ظهر أو حقیبة برباط (یفضل أن تكون قابلة للغسل) مع طفلك. الحقیبة ینبغي أن تعقد 
 :(العناصر التالیة (انظر المخیم الصیفي إضافة لقائمة منفصلة من البنود التي المعسكر یجب أن تجلب

○  ورقة لسریر أو سریر

○  بطانیة خفیفة لوقت راحة
○  PIC عدة تغییرات من المالبس التي سیتم االحتفاظ بها في

○  مالبس السباحة واألحذیة التي یمكن أن تحصلرطب

○   كأس طفألو زجاجة میاه ما قبل المدرسة / سن المدرسة

○  أكیاس زجاجة لألطفال الذین یستخدمون الزجاجات
○  إذا كان عمرهم أكثر من 5 سنوات: قناعان للوجه

●   :سیتم إرسال بعض العناصر إلى المنزل یومًیا بما في ذلك 

○  أكیاس الزجاجة
○  المتسخة مالبس
○  األطفال أكواب
○  زجاجات المیاه سیتم إرسالها إلى المنزل یومًیا للغسیل ویجب أن تعود كل یوم

●   .سیتم إرسال عناصر قیلولة إلى المنزل أسبوعًیا (یوم الجمعة) لغسلها 

 

8.  PIC الحیاة الصفیة في

A.  األقنعة
○  یجب على جمیع البالغین ارتداء قناع أو غطاء للوجه یغطي األنف والفم عند النزول والتقاط ومتى كان ذلك

  .PIC في أرض / حرم

○   .یرتدي جمیع المعلمین والموظفین اإلداریین قناًعا أو غطاء وجه یغطي األنف والفم طوال الیوم
○  ال یُطلب من األطفال في فصول التعلیم المبكر (0-5 سنوات) ارتداء األقنعة.  قد یأتي األطفال إلى المدرسة

  .وهم یرتدون أقنعة إذا أرادت أسرهم جعلهم یفعلون ذلك

○  ُیطلب من األطفال فوق سن الخامسة المسجلین في برنامج المخیم الصیفي ارتداء األقنعة عندما یكونون داخل
 مباني الموافقة المسبقة عن علم ، إذا كانوا قادرین على ذلك. األقنعة لیست مطلوبة في الخارج عندما یكون

 ُیطلب من .PIC سوف یرتدي األطفال األقنعة في المخیم الصیفي عندما یغادرون حرم .PIC األطفال في حرم
 العائالت توفیر أقنعة ألطفالهم المسجلین في برنامج المخیم الصیفي. [انظر الملحق الصیفي للمخیم لمزید من
[.المعلومات حول األقنعة  
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○  المعلمون لیسوا مسؤولین عن مراقبة استخدام القناع لألطفال خالل النهار. ُیتوقع من األطفال الذین یرتدون
  .األقنعة خلعها وتشغیلها بشكل مستقل

B.  غسل الیدین والشخصیة اإلبراء

●   .سوفالموظفین غسل الیدین  في كثیر من األحیان  بالماء والصابون لمدة 20 ثانیة على األقل

●   كحد أدنى ، یجب على األطفال والموظفین غسل الیدین قبل الوصول إلى الموافقة المسبقة عن علم ، عند

  ، دخول الفصل الدراسي ، قبل وبعد الوجبات أو الوجبات الخفیفة ، بعد الوقت الخارجي
 ، بعد الذهاب إلى الحمام ، بعد نفخ األنف أو العطس / السعال
 .وقبل المغادرة إلى اذهب للمنزل

●  إذا لم یكن الصابون والماء متوفرین بسهولة ، فسیتم استخدام مطهر للیدین یحتوي على 60٪ كحول على
 .األقل. لن یتم استخدام مطهرات الیدین الكحولیة مع األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین 2 عاًما وأقل

●   .یقوم المعلمون بتغییر مالبس الطفل إذا كانت اإلفرازات (مثل اللعاب / المخاط) على مالبس الطفل
●   .سیتم وضع المالبس الملوثة في كیس بالستیكي لیتم إرسالها إلى المنزل لغسلها

●  .یجب أن یكون للرضع واألطفال الصغار عدة تغییرات في المالبس في متناول الید
●  سیتمالزجاجات وأغطیة الزجاجات والحلمات وغیرها من المعدات المستخدمة لتغذیة الزجاجة

 تنظیفجیًدا بعد كل استخدام عن طریق الغسیل في غسالة الصحون أو عن طریق الغسیل
 .بفرشاة الزجاجة والصابون والماء
 

ج.  إرشادات التباعد الجسدي
 نعلم أنه لن یكون من الممكن منع األطفال الصغار منالوثیق
  االتصالمع بعضهم البعض ومع معلمیهم. بدًال من ذلك ، الهدف هو الحد من عدد
  األشخاص الذین هم على اتصال وثیق من أجل تقلیل خطر انتقال العدوى. سیتمكل فصل دراسي
 :النظر إلىكوحدة عائلیة وسیتم اتباع اإلرشادات التالیة

●  سیتم تقلیل معظم أحجام مجموعة الفصول الدراسیة بشكل كبیر للسماح بالمزید من التباعد الجسدي بین

 األطفال.   سیتسع أطفالنا الرضع / الصغار واألطفال البالغون من العمر عامین لما یصل إلى 9 أطفال ،
 وستتسع غرف ریاض األطفال لما یصل إلى 12 طفًال ، وسیتسع معسكرنا الصیفي لما یصل إلى 18 طفًال

  .لكل مجموعة
●  .سیكون المعلمون دائًما مع نفس مجموعة األطفال كل یوم

●  ستبقى المجموعات منفصلة عن المجموعات األخرى خالل الیوم باستثناء عندما تكون في الهواء الطلق ،

 .("وعندها سیتم االنضمام إلى فصلین دراسیین كحد أقصى ("الفصول الدراسیة األصدقاء

●  سیتم ترتیب مساحات الفصول الدراسیة قدر اإلمكان لتشجیع األطفال على

  .االنتشار في جمیع أنحاء الغرفة
●   سیتم تحقیق اإلبعاد البدني خالل الوجبات الخفیفة ووقت الغداء عن طریق تقلیل

  .عدد األطفال الجالسین على كل طاولة

●  ستصبح الفصول الدراسیة مثل وحدة عائلیة. لن یتم تطبیق حد التباعد البالغ 6 أقدام داخل الفصول الدراسیة

  .الفردیة ، باستثناء وقت الراحة. سیتم وضع أسرة األطفال من الرأس إلى القدم وتباعدها قدر اإلمكان
●   .سیتم تقیید الزوار والمتطوعین غیر الضروریین

 

د-  االحتیاجات العاطفیة + التواصل مع األطفال واألسر
1.   نحن نتفهم أن األطفال یعودون إلى الموافقة المسبقة عن علم بعد فترة
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  زمنیة كبیرة وأن وقت التعدیل سیختلف مع كل طفل. إنالعاطفي ال یقل

  األمنأهمیة عن السالمة الجسدیة ونرید أن نطمئن العائالت على أن
 احتیاجات طفلك العاطفیة ستكون في صدارة تفكیرنا بشأن الرعایة التي
  .نقدمها
 

2 -  نتوقع تماًما أن األیام القلیلة األولى (ربما األسابیع) للعودة إلى الموافقة المسبقة عن علم بعد
  .هذه الفترة الطویلة ستكون صعبة على العدید من األطفال وأسرهم أیًضا

 بما أن العائالت لن تأخذ أطفالها إلى الفصول الدراسیة ، فقد یتركون أطفالهم یبكون في مكان التسلیم. في كثیر
 من األحیان یمكن أن تحدث صورة عائلیة مثبتة في جیب حقیبة ظهر الطفل فرًقا كبیًرا. كما هو الحال دائًما ،

 من األفضل إعطاء طفلك تحذیًرا بأنك ستغادر ثم تغادر بسرعة عندما یحین ذلك الوقت. یرجى التأكد من أن

 مدرسینا على استعداد لمساعدة األطفال في جمیع اإلجراءات الجدیدة التي سیواجهونها عند العودة إلى

  .الموافقة المسبقة عن علم
 

3.   سیكون المعلمون قادرین على حمل األطفال ولمسهم وراحتهم

 ویكونون على مقربة منهم. سیحتاج معظم األطفال إلى العناق وسیكون مدرسونا موجودین من

  .أجلهم
 

4.  نتوقع تماًما أن یكون األطفال األصغر سًنا على اتصال وثیق مع األطفال اآلخرین في الفصل و "الفصل
 الدراسي الصدیق" وأن یتالمسوا مع بعضهم البعض. إنهم أطفال صغار ولن نتوقف عن السلوك المناسب
  .تماًما للنمو

 

5.   ینخرط المعلمون في محادثات مع أطفالنا األكبر سًنا (4 سنوات وما
 فوق) حول االبتعاد الجسدي وسبب أهمیته. لدینا الموارد المتاحة التي هي قصص وتفسیرات مناسبة للنمو
 عن ُبعد الجسدي. سنقدم إرشادات حول طرق إظهار المودة والعطف دون لمس بعضنا البعض. ومع ذلك ،

  .فإننا نتوقع تماًما أن یحدث اللمس ، حیث إنها طبیعة الطفل
 

یقوم .6  .المعلمون بتطویر وتنسیق طرق إلعطاء العائالت التواصل اإللكتروني و / أو تحدیثات الهاتف عن أطفالهم
 

E.  تقاسم لعب وتنظیفلعب
●   اللعبمشاركة ومواد الفصول الدراسیة األخرى هوآخر مناسب تنمویا

 إجراءلجمیع األطفال الصغار. قبل الترحیب باألطفال مرة أخرى في الموافقة المسبقة عن علم ، سنقوم بتقلیل
 كمیة األلعاب واألنشطة في كل فصل دراسي وتدویر األلعاب بشكل

  متكرر. سنقوم أیًضا بإزالة األلعاب من الفصول الدراسیة التي ال یمكن

  .تعقیمها وغسلها بسهولة

●  سیتم تنظیف الدمى وتعقیمها وتطهیرها بشكل منتظم طوال الیوم. لن یتم استخدام األلعاب التي ال یمكن

  .تنظیفها وتعقیمها بسهولة
●  سیتم وضع األلعاب التي تم وضعها في فم الطفل على الفور في صنادیق بالقرب من الحوض لتنظیفها

 وتعقیمها. سیتم تدویر األلعاب التي استخدمتها مجموعة صغیرة من األطفال خارج التداول وتنظیفها بعد

  .االستخدام
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واو -  التنظیف والتعقیم والتطهیر
 تلقت شركة التنظیف لدینا تعلیمات لزیادة مستویات التنظیف الیومي وإیالء اهتمام إضافي لتنظیف األسطح التي یتم
 .لمسها بشكل متكرر مثل مقابض األبواب ومفاتیح اإلضاءة ومقابض الحوض والحمامات

 

G.  أوقات الوجبات
●   سنستمر في التعاقد مع وجبات الغداء الذكیة إلعداد وتوصیل الغداء من

 یوم الجمعة. لن یأكل Pasqually االثنین إلى الخمیس ، وسنستمر في الحصول على بیتزا داي من خالل
 األطفال "أسلوب العائلة" حتى إشعار آخر. للحد من انتشار الجراثیم ، یضع المعلمون الطعام على طبق كل
  .طفل

●  قد تختار الفصول تناول وجبة خفیفة أو غداء في الهواء الطلق. عند القیام بذلك ، سیتم استخدام معقم الیدین
  .من قبل المعلمین واألطفال فوق سن الثانیة قبل تناول الطعام

 

H.  اآلخرینوسیغفوNaptime / أسرة وأسّرة
 سیتم نقل أسرة وأسّرة األطفال بعیًدا عنقدر اإلمكان ،األطفال على أسّرة األطفال من الرأس إلى القدمین  لتجنب التعّرض

 .لفترات طویلة للجراثیم من خالل التنفس العمیق
 

 

 

 اللعب في الهواء الطلق .1
●  حسب ما یسمح به الطقس ، سیخرج األطفال یومًیا. بالنسبة إلى فصول التعلیم المبكر ، أنشأنا جداول زمنیة

 بحیث یستخدم األطفال هذه TotLot و ، blacktop و ، Nature Playground و ، sandbox الستخدام
  .المساحات في مجموعات ال تزید عن 20

●   .في الهواء الطلق سیتم مسح معدات التسلق بمطهر بعد أن تغادر كل مجموعة الملعب
●  وسیتم مسح TotLot سیتمكن األطفال من استخدام الدراجات الثالثیة في الهواء الطلق والدراجات على

 الدراجات بمطهر بعد كل استخدام. سیستمر استخدام الخوذات عند ركوب الدراجات وسیتم تعقیمها بعد كل
  .استخدام

●  لن نستخدم برك الخوض الخاصة بنا هذا الصیف ، ولكننا سنستخدم الرشاشات للتشغیل واالسترخاء. خالل
 الصیف الماضي ، قدم الرشاشات متعة كبیرة لألطفال.  یرجى إرسال طفلك مع مالبس السباحة وأحذیة
  .ألیام نستخدم فیها الرشاشات في الخارج PIC البلیاردو في حقیبة الظهر التي سنحتفظ بها في

●   .سیغسل األطفال أیدیهم قبل الخروج وبعد عودتهم إلى الفصل الدراسي

 

J.  المشي في الهواء الطلق
●   .األطفال سوف تكون قادرة على االستمرار في الذهاب على الرحالت في الهواء الطلق مع الفصول

●   .الخاصة بنا التي سیتم تطهیرها بعد كل استخدام PIC سیسافر أطفالنا األصغر سنًا في عربات

●  سوف یمشي األطفال األكبر سًنا مع غرفهم الصفیة وسیكونون قادرین على اإلمساك بالیدین (مرة أخرى ،

  .فقط مع األطفال الذین هم طوال الیوم). سوف یغسلون أیدیهم قبل وبعد المشي
 

9.  مساعدة طفلك على االستعداد للعودة إلىالموافقة المسبقة عن علم
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●   .من أجل تقلیل القلق COVID-19 یتم تشجیععائالتلتقلیل التعرض للتلفزیون والبرامج عبر اإلنترنت حول

●  .مع طفلك ، انظر إلى أي صور أو مقاطع فیدیو قد تكون لدیك لمعلمي طفلك وأصدقائه

●  تحدث عن األشیاء التي تعرف أن طفلك قد أحبها بشأن الموافقة المسبقة عن علم وقم بتذكیر طفلك بأنه سیكون
 .قادًرا على القیام بهذه األشیاء مرة أخرى

●   .ذّكر طفلك أن المدرسین سیرتدون أقنعة ولماذا

●   .تحدث مقدًما مع طفلك عما سیبدو علیه روتین الصباح. تدرب على العودة إلى روتین الصباح مع طفلك

●  .تأكد من أن طفلك لدیه حقیبة ظهر أو حقیبة لحمل العناصر من وإلى الموافقة المسبقة عن علم كل یوم
 

10.  موارد للعائالت
 :لألسر. الرابط إلى صفحة الموارد على موقعنا هو PIC لدینا ثروة من الموارد الممتازة لموقع ویب
https://parentinfantcenter.org/covid-19-supports-for-families 

 

 

 !ال یمكننا االنتظار حتى نرحب بطفلك (رن) مرة أخرى في الموافقة المسبقة عن علم 

  

 

https://parentinfantcenter.org/covid-19-supports-for-families
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 المخیم الصیفي-محددة PIC إضافة: معلومات
 وكذلك المخیم PIC على الرغم من أن السیاسات واإلجراءات المبینة في هذا الكتیب تنطبق على برنامج التعلیم المبكر سواء

  :الصیفي، وهناك بعض االختالفات
 

 غلبه النعاس

●  غلبه النعاس، اللمخیم الصیفي سیبدأ في 8: 30 صباحا كل یوم. ستنخفض أوقات التسلیم من الساعة 8:30 حتى 9:00

 .صباًحا ، وسیتم االتصال بالعائالت في وقت التسلیم المحدد مسبًقا. نرجو من العائالت االلتزام بالجدول الزمني

●  یجب أن یرافق فرد من العائلة طفله إلى منطقة التسلیم المحددة لتسجیل الوصول. وال یجوز للمخیمین الوصول أو
 .تسجیل الوصول بشكل مستقل

●   .سیتم إبالغ العائدین قبل بدء المخیم بالتسلیم وموقع تسجیل الوصول الخاص بالمخیم الصیفي

 

 البیك اب
●  سیتم متداخلة مراتالبیك اب بین وسیتم االتصال مع الوقت البیك اب المعینة مسبقا 3 و 3:30 مساء األسر. نرجو من

  .العائالت االلتزام بالجدول الزمني

●   .سیتم فرض الرسوم المتأخرة وفًقا لسیاستنا المعتادة إذا تم التقاط الطفل بعد الساعة 3:30 مساًء

●  وال یجوز لألطفال مغادرة الحرم الجامعي للذهاب إلى المنزل بمفردهم ویجب علیهم المغادرة مع الشخص المعین

  .الستالم الطفل

 

 ما یجب إحضاره كل یوم

●  جأقنعة وجهین

●  تغییر القوارب / األحذیة للعب المیاه ، اللعب الموحل ،یوم ممطر
●  واقیة من الشمس في

●  .منشفةللجلوس على العشب. یجب أخذ المنشفة المستخدمة في المنزل یومًیا

●  .یجب تنظیف زجاجات المیاه التي یمكن إعادة استخدامها والتي یجب أخذها إلى المنزل یومًیا للغسیل / الشطف
 

 األقنعة
●  یجب على جمیع البالغین ارتداء قناع أو غطاء للوجه یغطي األنف والفم عند االنزال والتقاط ومتى كانوا على أساس

  .الموافقة المسبقة عن علم

●  .سوف یرتدي موظفو المخیم الصیفي أقنعة في جمیع األوقات

●  ُیطلب من األطفال ارتداء األقنعة عندما یكونون داخل المباني ، إذا كانوا قادرین على ذلك. ُیطلب من العائالت توفیر
  .أقنعة ألطفالهم المسجلین في برنامج المخیم الصیفي

●  المعلمون لیسوا مسؤولین عن مراقبة استخدام القناع لألطفال خالل النهار. ُیتوقع من األطفال الذین یرتدون أقنعة
  .ارتداءها وخلعها بشكل مستقل

●  سنستمر في تقییم جدوى األطفال الذین یرتدون األقنعة أثناء وجودهم في الداخل وسنبلغ العائالت إذا تم إجراء أي

  .تغییرات
●   .PIC ال یلزم ارتداء األقنعة عندما تكون بالخارج  في حرم

●   .للتنزه في الجوار PIC سوف یرتدي األطفال األقنعة عندما یسافرون بعیًدا عن حرم
 

 الغداء والوجبات الخفیفة
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●  سوف تقدم الموافقة المسبقة عن علم غداء بارد یومیا لألطفال وسوف تقدم وجبة خفیفة الصباح وبعد الظهر. یمكن

 للمخیمین إحضار وجبة الغداء الخاصة بهم إذا اختاروا ذلك ، وإذا كان األمر كذلك ، فیجب إحضار الغداء في حقیبة
 .غداء معلمة

 

  األنشطة الخارجیة
●  حسب ما یسمح به الطقس ، یقضي األطفال في مخیمنا الصیفي جزًءا كبیًرا من الیوم في الهواء الطلق. سیستخدم

 بحیث یمكن لألطفال أن یكونوا بالخارج في Penn Alexander األطفال الحقول والمساحات الكبیرة حول مدرسة
  .مجموعات ال تزید عن 20 في أي وقت

●   .عندما یغادر المخیمون الحرم الجامعي للتنزه في الحي ، سُیطلب منهم ارتداء األقنعة

●  المعسكر  تقم  بإدخال الحدائق أو المالعب حیثمااألطفال أو األسر األخرى اجتمع في مجموعة ولن تستخدم PIC سوف
  .معدات الملعب في أي حدیقة لألحیاء السكنیة

 

 

 

 
 

 


