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2 
1. 
 المقدمة



 .أ
 الغرض من هذا الكتیب
 الغرض من هذا الكتیب هو تحدید السیاسات الجدیدة لمركز اآلباء والرضع
 المستمرة ، بما في ذلك أثناء "المرحلة الصفراء" من COVID-19 اإلجراءات خالل جائحة
 خطة إعادة فتح والیة بنسلفانیا. یعتمد الكتیب على اإلرشادات والمتطلبات
 األكادیمیة األمریكیة في ، (CDC) التي حددتها مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منها
 الرابطة الوطنیة ل ، (OCDEL) طب األطفال ، مكتب تنمیة الطفل والتعلیم المبكر
 باإلضافة إلى صحة فیالدلفیا وبنسلفانیا ، (NAEYC) تعلیم األطفال الصغار
 اإلدارات. تهدف السیاسات واإلجراءات الموضحة في الكتیب إلى المساعدة
 وتوفیر أكثر أمان ممكن PIC في COVID-19 تقلیل مخاطر التعرض وانتشار
 .بیئة ألطفالنا وعائالتنا وموظفینا ومجتمعنا
 نحن ندرك أن السیاسات واإلجراءات الجدیدة تمثل خروًجا كبیًرا عن سیاسات وإجراءات الموافقة المسبقة عن علم
 إجراءات التشغیل القیاسیة التي اعتادت علیها العدید من العائالت و
 مریح. الهدف من هذه الممارسات الجدیدة هو إعطاء األولویة لصحة وسالمة لدینا
 والحفاظ على التنمیة PIC المجتمع مع الحفاظ على وفیة لرسالة وقیم
 .البرنامج المناسب لطفلك
 توضح المعلومات الواردة في هذا الكتیب اإلجراءات والبروتوكوالت المعمول بها في
 وقت كتابة هذه السطور. نتوقع أن یكون هذا الكتیب وثیقة حیة وكلما تعلمنا المزید
 وإصدار إرشادات أو توصیات مختلفة ، سنواصل ذلك COVID-19 حول
 PIC's تحدیث وتعدیل المعلومات في هذا الكتیب. یرجى االستمرار في التحقق من موقع
 .للحصول على أحدث إصدار
 .ب
 مالحظة هامة
 فسیكون بالضرورة موجوًدا ، PIC من المهم أن تفهم أنه عندما یكون طفلك موجوًدا في
 االتصال بالموظفین واألطفال اآلخرین (وبالتالي أسرهم) المعرضین للخطر
 في المجتمع. ال یوجد قدر من القیود أو اإلرشادات أو السیاسات COVID-19 من التعرض لـ
 حیث یمكن أن ینتقل الفیروس عن طریق األشخاص الذین ، COVID-19 سیقضي على جمیع مخاطر التعرض لـ
 .ال تظهر علیهم أعراض و / أو قبل ظهور عالمات العدوى
 .ج
 مسؤولیة األسرة
 من قبل PIC التعرض وانتشار في COVID 19 كل عائلة یلعب  حاسم  دور في الحد من مخاطر
 اتباع الممارسات واإلجراءات الموضحة في هذا الكتیب.  أهمیة مفتوحة و
 والمعلمین PIC ال یمكن أن یكون التواصل الصادق بین اآلباء / األوصیاء وموظفي
 مبالغ فیها خالل هذا الوقت.  نتوقع أن تقرأ جمیع العائالت التعلیمات الواردة في
 تم التحدیث: 8/28/20
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 هذا الكتیب للمساعدة في ضمان صحة وسالمة أطفالنا وموظفینا و



 .تواصل اجتماعي
2. COVID-19 معلومات عامة 
PIC COVID-19 20/7/20) معلومات عامة محدثة) 
COVID-19 هو المرض الناجم عن فیروس SARS-CoV-2 2019 الذي تم تحدیده في دیسمبر. 
 یتسبب الفیروس في المقام األول في أمراض الجهاز التنفسي ، مثل البرد أو األنفلونزا. ینتشر في الغالب من
 من شخص آلخر من خالل قطرات الجهاز التنفسي (أي الرذاذ الناتج عن التحدث والعطس
 a البصق أو السعال أو نفخ أنفك). قد ینتشر الفیروس أیًضا إلى الیدین من
 السطح الملوث ثم األنف / الفم / العین ، مما یسبب العدوى. هذا یجعل األمور شخصیة
 .والتنظیف البیئي في غایة األهمیة
 .الحمى وآالم الجسم والسعال وضیق التنفس COVID-19 تشمل األعراض النموذجیة لـ
 من اضطراب في المعدة وإسهال. فقدان حاسة التذوق و / أو الشم ؛ أو COVID-19 یعاني بعض األشخاص المصابین بـ
 من أي أعراض على اإلطالق. أ COVID-19 تلون أصابع قدمهم. ال یعاني بعض األشخاص المصابین بـ
 یعانون من صعوبات في التنفس وااللتهاب الرئوي الذي یتطلب COVID-19 أقلیة من األشخاص المصابین بـ
 (الوخیم (أي االلتهاب الرئوي الذي یتطلب دخول المستشفى COVID-19 العالج في المستشفیات. عوامل الخطر لـ
 تشمل: كبار السن (65 وما فوق) ، واإلقامة في دار لرعایة المسنین / مرفق طویل األجل ، والرئة
 ، المرض / الربو ، أمراض القلب ، أمراض المناعة ، السمنة المفرطة ، السكري
 أمراض الكلى المزمنة التي تتطلب غسیل الكلى وأمراض الكبد. غالًبا ما یعاني األطفال من أعراض خفیفة جًدا
 .أعراض مثل سیالن األنف والسعال الخفیف
 هناك احتمالیة متزایدة لألطفال الذین یتشاركون "حشرات" مختلفة بعد عدم مشاركة األطفال
 (تعرضت للجراثیم لفترة طویلة. قد تظهر أعراض هذه االلتهابات (الحمى والسعال وما إلى ذلك
 إذا كان الطفل یعاني من هذه األعراض ، فیجب على العائالت إحضار مالحظة .COVID تبدو مشابهة جًدا ألعراض
 .من الطبیب قبل أن یعود الطفل إلى المدرسة
 هي من خالل (1) التباعد االجتماعي (البقاء في المنزل COVID-19 أفضل طریقة لمنع انتشار
 قدر اإلمكان ، والحفاظ على نفسك على بعد 6 أقدام على األقل من اآلخرین عندما تكون خارج
 الصفحة الرئیسیة)؛ (2) غسل الیدین بشكل متكرر (بالماء والصابون أو معقم الیدین بنسبة 60٪ على األقل
 كحول) ؛ (3) استخدام قطعة قماش لتغطیة الوجه عندما تكون خارج المنزل (أو عندما تكون داخل المنزل إذا
 الشعور بتوعك) ؛ و (4) تنظیف وتعقیم األشیاء التي یتم لمسها بشكل متكرر (مثل الباب
 إضافة عالمات واضحة لتعزیز الحمایة PIC المقابض ، كونترتوب ، واإللكترونیات المشتركة).  سوف
 تدابیر مثل ارتداء األقنعة وغسل الیدین والتعقیم والتباعد االجتماعي.  هناك
 ، remdesivir وهو دواء مضاد للفیروسات یسمى ، COVID-19 یوجد حالًیا عالج واحد مصرح به لـ
 .على الرغم من وجود العدید من الدراسات الجاریة لتقییم العالجات واللقاحات األخرى
3 . 
 واإلبالغ عنه واألعراض والتعرض COVID-19 مراقبة
PIC COVID-19 7/28/20) الرصد واإلبالغ واألعراض والتعرض  التحدیث) 
 .أ
 المراقبة واإلبالغ
1. 
 سیتم فحص درجات حرارة جمیع األطفال والموظفین عند الدخول



 ، الحمى وآالم الجسم) COVID-19 إلى الموافقة المسبقة عن علم ، وسیتم تقییمها سریًعا بحًثا عن عالمات
 تم التحدیث: 8/28/20
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 سعال ، ضیق تنفس ، قيء ، إسهال ، فقدان حاسة الشم و / أو
 طعم ، أو تغیر لون أصابع القدم.) [انظر القسم 5 للحصول على تفاصیل حول الصحة
 [.یتم إجراء الفحوصات عند التسلیم
2. 
 كما ُیطلب من اآلباء / األوصیاء فحص وتسجیل درجات الحرارة الخاصة بهم
 .طفل (أطفال) مرة واحدة على األقل یومًیا أثناء وجوده في المنزل
3. 
 سیقوم مسؤولو الموافقة المسبقة عن علم بتطویر سجل إلكتروني نشط للجمیع واالحتفاظ به
 COVID-19 األطفال والموظفین لغرض تتبع اتجاهات المرض و
 األعراض وااللتهابات. سیتم مراجعة هذه البیانات أسبوعًیا للمساعدة في التوجیه
 .القرارات التشغیلیة
4. 
 فاتصل ، COVID-19 إذا تم تشخیص إصابتك أنت أو طفلك أو أحد أفراد أسرتك بـ
 و dgreen@parentinfantcenter.org المدیر التنفیذي دیب جرین عبر البرید اإللكتروني في
 ذلك jcarter@parentinfantcenter.org نسخ مساعد مدیر جیسیكا كارتر في
 .أنه یمكننا إجراء تتبع مناسب لالتصال والتخفیف داخل منشآتنا
 .سیتم االحتفاظ بسریة هذه المعلومات
 .ب
 المبادئ التوجیهیة للموظفین المرضى واألعراض واألطفال واألسر
 للموظفین واألطفال و COVID-19 مالحظة: ستحتفظ الموافقة المسبقة عن علم بجمیع األعراض واختبار / تشخیص
 .أسرهم سریة في جمیع األوقات
1. 
 :لن تسمح الموافقة المسبقة عن علم لألطفال أو الموظفین أو اآلباء أو األوصیاء في الموقع إذا كانوا
 .أ
 تظهر علیها عالمات "مرض یشبه كوفید -19" (بناًء على أكثر من
 :من خالل COVID-19 المحدثة). یتم تعریف المرض الشبیه بـ CDC توجیهات
 :ما ال یقل عن واحد  من األعراض التالیة خالل ال 24 ساعة الماضیة ●
 حمى (تم قیاسها> 100.0) ، سعال جدید ، أو ضیق جدید
 التنفس / صعوبة التنفس (فوق خط األساس للطفل ، إذا كان كذلك
 على سبیل المثال لدیهم ضیق في التنفس أو سعال بشكل متقطع
 OR (من الربو
 :ما ال یقل عن اثنین  من األعراض التالیة خالل ال 24 ساعة الماضیة ●
 قشعریرة ، قشعریرة ، آالم في العضالت أو الجسم ، صداع ، التهاب الحلق ، جدید
 (اضطراب (اضطرابات) حاسة الشم والتذوق (أي فقدان التذوق أو الشم



 .ب
 كنت على اتصال وثیق بشخص لدیه تأكید أو
 المشتبه بها خالل الـ 14 یوًما الماضیة ؛ أو مع شخص COVID-19 اإلصابة بعدوى
 و COVID-19 یخضع حالًیا لالختبار الحتمال وجود عدوى
 النتائج معلقة
 .ج
 إذا كان طفلك یعاني من األعراض المذكورة أعاله عندما ال یكون في
 المدرسة، یرجى االتصال  المدیر التنفیذي دیب الخضراء عبر البرید االلكتروني على
dgreen@parentinfantcenter.org ونسخة مساعد المدیر جیسیكا 
 .jcarter@parentinfantcenter.org كارتر في
2. 
 إذا اكتشف أحد الموظفین أن الطفل یعاني من الحمى (درجة الحرارة> 100.0 فهرنهایت) أو
 خالل الیوم المدرسي ، سیتم أخذ الطفل على الفور "COVID-19 مرض شبیه بـ"
 تم التحدیث: 8/28/20
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 Small Gym in إلى غرفة مصادر المعلم (الغرفة الواقعة على الجانب الجنوبي من
 وهي منطقة غرفة المرضى المخصصة. سینتظر األطفال ، (Spruce مبنى
 بأمان PIC هناك مع أحد الموظفین حتى یتمكنوا من مغادرة حرم
 .(غرفة المرضى ، سیرتدي األطفال فوق سن الثانیة قناعًا (إذا لم یكن لدیهم ضیق في التنفس
 بعد ذلك ، سیتم إرشادهم إلى سریر أطفال على بعد 6 أقدام على األقل من أسرة األطفال األخرى في
 .غرفة
 سیتم االتصال بالعائالت الصطحاب طفلهم ویطلب منهم الوصول ●
 .خالل 60 دقیقة من وقت تلقیهم المكالمة
 خارج Blacktop عند وصولهم إلى منطقة PIC یجب على العائالت االتصال بـ ●
 مبنى التنوب الصطحاب طفلهم (215-222-5480). ان
 سیقوم المسؤول بإرشاد فرد العائلة إلى المدخل الخارجي لـ
 .منطقة غرفة المرضى الصطحاب طفلهم
3. 
 بإبالغ جمیع العائالت في الفصل الدراسي للطفل المریض عبر البرید اإللكتروني أو PIC سیقوم مسؤولو
 عبر الضفادع الصغیرة (تطبیق التواصل اإللكتروني الخاص بنا) إذا كان طفًال أو موظًفا
 .COVID-19 یتم إرسال العضو إلى المنزل بسبب الحمى أو غیرها من أعراض
 فیجب  المتابعة ، COVID-19 إذا تم تشخیص إصابة طفل أو موظف بـ
 ،في هذا الوضع .PIC سیتم إرسال رسالة إلى الفصل من مسؤولي
 سیحتاج جمیع األطفال والموظفین في ذلك الفصل إلى الحجر الصحي في
 المنزل لمدة 14 یوًما (مع كون الیوم األول هو آخر مرة یتواجد فیها الطفل
 .(على اتصال باألطفال / الموظفین اآلخرین COVID-19 كان
4. 



 مؤكد COVID-19 مناطق الموافقة المسبقة عن علم التي استخدمها طفل أو بالغ مصاب بفیروس
 سیتم إغالق االختبار اإلیجابي لمدة 48 ساعة على األقل ولن یستخدم إال بعد ذلك
 .التنظیف والتطهیر
5. 
 ذلك "COVID-19 األطفال أو الموظفین الذین لدیهم أعراض "مرض مثل
 تشمل الحمى (التي تم قیاسها> 100.0) والسعال الجدید وضیق التنفس أو
 صعوبة في التنفس (فوق خط األساس للطفل ، على سبیل المثال
 ، تعاني بشكل متقطع من ضیق في التنفس أو سعال من الربو) ، قشعریرة ، قسوة
 العضالت أو آالم في الجسم، الصداع، التهاب الحلق، وفقدان الذوق و / أو رائحة،  ولكن
 : إذا PIC لیس لدیهم إختبار إیجابیة موثقة، ویمكن العودة إلى
 .أ
 سلبي والفرد یلتقي بالمركز COVID-19 االختبار األولي لـ
 المعاییر الطبیعیة للعودة بعد المرض (أي عدم وجود حمى على األقل
24HOURS)؛  أو 
 .ب
 قام الطبیب بتقییم الطفل أو الموظف وتوثیق
 التشخیص البدیل الذي ال یتطلب بقاء الطفل في المنزل و
 یستوفي الفرد معاییر المركز العادیة للعودة بعد
 OR  ،(على األقل HOURSالمرض (أي ال حمى ل24
 .ج
 :كل ما یلي صحیح
 مرور ما ال یقل عن 10 أیام منذ ظهور األعراض ؛  و ●
 تم التحدیث: 8/28/20
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 كان الفرد خالي من الحمى دون استخدام أي منها ●
 األدویة الخافضة للحمى (على سبیل المثال ، أسیتامینوفین (تایلینول) أو
 ایبوبروفین (موترین ، أدفیل)) لمدة 24 ساعة ؛  و
 .األعراض األخرى (مثل السعال وسیالن األنف) آخذة في التحسن ●
 غیر مطلوب للعودة إلى الموافقة المسبقة عن علم COVID-19 الحظ أن تكرار اختبار
6. 
 : COVID-19 إذا كان عضوا األطفال أو الموظفین لدیه  تأكید التشخیص من
 (تم تحدیث التشخیص المؤكد (COVID-19 8/28/20 الموافقة المسبقة عن علم
 .أ
 .OCDEL الحاالت المؤكدة إلى PIC ستبلغ
 .ب
 جمیع األطفال والموظفین في نفس الفصل الدراسي أو الذین اقتربوا منه
 االتصال بالفرد الذي جاءت نتیجة اختباره إیجابیة (یعرف بأنه أكبر من



 دقائق من التفاعل على بعد أقل من 6 أقدام) سیتم الحجر الصحي في المنزل 10
 لمدة 14 یوًما من یوم آخر تعرض. كل من یتطور
 األعراض خالل ذلك الوقت یجب االتصال بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بهم
 .طلب االختبار
 .ج
 COVID-19 فإن الفرد إیجابي ، PDPH وفًقا إلرشادات
 :یجب أن یبقى في المنزل حتى یتحقق كل ما یلي
 AND لقد مرت ● ال یقل عن 10 یوما منذ بدایة ظهور األعراض
 أن یكون الفرد خالي من الحمى دون استخدام أي من األدویة الخافضة للحرارة ●
 ((األدویة (مثل أسیتامینوفین (تایلینول) أو إیبوبروفین (موترین ، أدفیل
 لمدة 24 ساعة  و
 .األعراض األخرى (مثل السعال وسیالن األنف) آخذة في التحسن ●
 إلى التكرار COVID-19 ملحوظة: في هذا الوقت ، ال یحتاج الفرد اإلیجابي لـ
 .أو مالحظة من الطبیب للعودة للمركز COVID-19 اختبار
7. 
 إذا اعتقد أحد أفراد األسرة أنه تعرض أو تعرض طفله له
COVID-19 خارج منطقة الموافقة المسبقة عن علم (في نطاق 6 أقدام أو أقل ألكثر من 10 دقائق مع أ 
 لكن لیس هو نفسه مریًضا ، هو الفرد ، (COVID-19 تم تأكید إصابته بـ
 ( dgreen@parentinfantcenter.org ) أن یخطر المدیر التنفیذي دیب األخضر
 :و
 الحجر الصحي وعدم الذهاب إلى العمل أو رعایة األطفال أو المدرسة أو األماكن العامة ●
 COVID-19 یوًما (بعد الیوم األخیر ، كانوا على اتصال وثیق بـ 14
 .(شخص مصاب
 الحمى والسعال وضیق) COVID-19 المراقبة الذاتیة ألعراض ●
 التنفس ، الغثیان / القيء ، اإلسهال ، آالم الجسم ، فقدان حاسة الشم
 طعم ، أو تغیر لون أصابع القدم) لمدة 14 یوًما (بعد الیوم األخیر
 .(COVID-19 كانوا على اتصال وثیق مع الشخص المصاب بـ
 عند تلقي معلومات حول هذا التعرض المحتمل ، الموافقة المسبقة عن علم ●
 ستقوم اإلدارة بإخطار أي جهات اتصال محتملة بهذا التعرض المحتمل
 للعائالت ورسالة برید إلكتروني إلى الموظفین في Tadpoles من خالل رسالة
 الفصل. سیكون تأثیر هذه المعلومات على عملیات الموافقة المسبقة عن علم
 .على أساس كل حالة على حدة
 تم التحدیث: 8/28/20
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 .ج
 COVID-19 اإلغالق المستقبلي للموافقة المسبقة عن علم بسبب
 مع وزارة الصحة بفیالدلفیا لتقریر ما إذا كان / عند إغالق PIC ستعمل شركة



 .المركز مناسب أو مطلوب
4. 
 قبل المجيء إلى الموافقة المسبقة عن علم
 سیحتاج جمیع األطفال إلى (1) نموذج تقییم صحي محدث (في غضون 6 أشهر ●
 لألطفال الذین تقل أعمارهم عن سنة واحدة وفي غضون سنة واحدة لألطفال من عمر سنة وأكبر) و
 نموذج اتصال طارئ محدث (خالل 6 أشهر) قبل العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم.  الكل (2)
 یجب إدخال معلومات اللقاح في نموذج التقییم الصحي ، واحتیاجات النموذج
 لیتم التوقیع علیها وتأریخها من قبل مقدم الرعایة الطبیة الخاص بك. ال یجوز ألي طفل أن یأتي إلى الموافقة المسبقة عن علم
 بدون
 .PIC's website هذه النماذج المحدثة. النماذج متاحة على موقع
 ستحتاج كل عائلة إلى إكمال استطالع قصیر لإلقرار باستالمك ●
 الخاص بنا والموافقة على اتباع السیاسات و COVID-19 وقراءة دلیل األسرة
 .اإلجراءات المحددة
 أهمیة التواصل المفتوح والصادق بین الوالدین / األوصیاء و ●
 ال یمكن المبالغة في الموافقة المسبقة عن علم خالل هذا الوقت.  من أجل صحة وسالمة أعمالنا الكاملة
 إذا تم تشخیص إصابة طفلك أو أحد أفراد أسرتك به PIC المجتمع ، نطلب منك إخطار
COVID-19 حتى نتمكن من تتبع جهات االتصال بشكل مناسب والتخفیف من آثارها في منشآتنا 
 اذا كان ضروري. ستسمح لنا هذه المعلومات أیًضا بتتبع أي اتجاهات محتملة في
 على Deb Green التي تؤثر على الموافقة المسبقة عن علم. یرجى االتصال بـ COVID-19 عدوى
dgreen@parentinfantcenter.org أو جیسیكا كارتر في jcarter@parentinfantcenter.org. 
 تم التحدیث: 8/28/20
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5. 
 PIC اإلنزال والتوصیل في
 PIC (24/7/20) والتسلیم واالستالم في PIC COVID-19 تم تحدیث
 العدید من الجدید PIC من أجل صحة وسالمة جمیع األطفال واألسر والموظفین ، سیكون لدى
 اإلجراءات والبروتوكوالت المعمول بها ، بما في ذلك عند اإلنزال والتقاط ، والتي ستبحث
 تختلف اختالًفا كبیًرا عما اعتادت علیه العائالت.  یرجى مالحظة أننا نحرز
 ، التغییرات في الخریف ، قد تؤدي عملیة فحص الوصول إلى إطالة عملیة االنسحاب
 خاصة عندما تعودنا على هذا الروتین الجدید. یرجى جدولة 30 دقیقة على األقل لـ
 .عملیة اإلنزال الصباحي
 إذا ."COVID-19 كل یوم ، یجب على العائالت تقییم طفلهم (أطفالهم) بحًثا عن أي أعراض "لمرض یشبه
 أي أعراض موجودة ، ال ینبغي على الطفل (األطفال) الحضور إلى الموافقة المسبقة عن علم. إذا كان أي من أفراد األسرة
 الشعور بتوعك ، ال ینبغي علیهم مرافقة األطفال إلى الموافقة المسبقة عن علم. كما هو موضح أدناه ، نطلب ذلك
 .أو أعراض "COVID-19 تقوم العائالت بإخطار الموافقة المسبقة عن علم إذا كان طفلهم یعاني من "مرض شبیه بـ
 یرجى مالحظة أنه لن یُسمح ألفراد األسرة بدخول الفصول الدراسیة أو المباني



 ، أثناء اإلنزال والتوصیل.  باإلضافة إلى ذلك ، ال ُیسمح للعائالت بالتواجد في ملعب الطبیعة
 بإحضار كل طفل إلى PIC الصطحاب األطفال. سیقوم أحد موظفي PAS أو TotLot حقول
 .شخص البیك اب
 ضرورة التغییر COVID-19 من أصعب التغییرات في ثقافة الموافقة المسبقة عن علم بعد
 الطریقة التي یتفاعل بها المعلمون مع العائالت على أساس یومي. هدفنا هو الحد من اآلباء والمعلمین
 المحادثات مع العائالت عند اإلنزال والتقاط واالعتماد على االتصاالت اإللكترونیة
 وسائلنا للتفاعل المستمر. نطلب منك عدم الدخول في محادثات مع المعلمین
 .عند اإلنزال والتقاط
 .أ
 نیو  إجراءات غلبه النعاس
1. 
 إلى أقصى حد ممكن ، یجب أن یحضر فرد واحد فقط من العائلة
 طفل إلى الموافقة المسبقة عن علم من أجل إنزاله والتقاطه كل یوم. هذا هو الحد من التفاعالت
 .عدد قلیل من األفراد ممكن
2. 
 یتم تشجیع العائالت على تجنب األشخاص المعرضین لمخاطر عالیة من التراجع
 والتقاطها من أجل سالمتهم. یجب تحدید الظروف عالیة الخطورة بواسطة
 مقدم الرعایة الصحیة للفرد. تشمل األمثلة األشخاص الذین تبلغ أعمارهم 65 عاًما و
 ، اكبر سنا؛ الناس الحوامل. واألشخاص الذین یعانون من ظروف صحیة معینة
 .مثل ضعف الجهاز المناعي أو حالة الجهاز التنفسي
3. 
 یجب على جمیع األفراد الذین ینزلون أو یلتقطون طفًال ارتداء غطاء أو قناع للوجه
 .التي تغطي أنفهم وفمهم
4. 
 یجب ارتداء األطفال أقنعة  إذا كانت أكثر من 2 سنة من العمر ،PIC عند دخول أساس
 .لعملیة تسجیل الوصول
 تم التحدیث: 8/28/20
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5. 
 سیحتاج البالغون إلى الحفاظ على مسافة جسدیة ال تقل عن 6 أقدام
 .العائالت أثناء اإلنزال والتوصیل وفي أي وقت على أراضي الموافقة المسبقة عن علم
6. 
 سیتم التسلیم بین ساعات محددة كل یوم وسیتم إخطار العائالت
 من هذه األوقات مقدما. من أجل ترتیب عملیات االنسحاب بنجاح والحد
 التعرض ، من المهم أن تحافظ على الجدول الزمني الخاص بك. تأكد من التخطیط ل
 عملیة االنسحاب الموسعة حدیًثا وتوقع أن یستغرق االنسحاب فترة
 .دقیقة إضافیة من الوقت المجدول النزالك 30



7. 
 للحد من الموظفین یومیا ،handoffs سوف یكون هناك  ال وقت مبكر غلبه النعاس،  للحد من
 .المطلوبة ، وفصل األطفال بشكل مناسب وفًقا للفصول الدراسیة
8. 
 ستدخل جمیع العائالت التي توصل أطفالها إلى برنامج التعلیم المبكر
 من خالل البوابة السوداء في 42 وشوارع الجراد.  بوابة على الجانب الجنوبي من
 .یجب عدم استخدام السقف األسود للدخول
9. 
 الرضع واألطفال الصغار والثنائیات
 سیتم فحص درجة حرارة األطفال وأفراد أسرهم
 إنزال. سیتعین علیك أیًضا إظهار شاشة هاتفك لإلشارة إلى أن لدیك
 الخاصة بنا. نحن نشجع الجمیع COVID-19 نجحنا في مسح أسئلة فحص
 أن یكون للعائالت نفس أفراد األسرة إلحضار طفلهم عند التوصیل والتوصیل
 الوقت إن أمكن ، وإلعالمنا إذا كان فرد آخر من العائلة یختار
 .طفل
 سوف یدخل النحل الطنان والیرقات واألشیاء البریة وأقواس قزح وأشعة الشمس
 Penn Alexander مقابل) Spruce من خالل المدخل الخلفي لمبنى
 مدرسة). ستصعد عائالت قوس قزح والشمس المشرقة أول مجموعة من الساللم إلى
 الطابق الثاني من مبنى سبروس ، واستمر في إتباع األسهم المؤدیة إلى
 .بئر السلم الذي یؤدي إلى الخروج من قطعة األرض
 Sweet من خالل المدخل الرئیسي لـ Doodlebugs و Moonbeams ستدخل
 .بناء. سنسمح لعائلة واحدة في الفصل الدراسي بالدخول والخروج في وقت واحد
 سیحضر معلمو األطفال الصغار واألطفال الصغار والثنائي إلى الفصل الدراسي
 أبواب للترحیب باألطفال. یسیر بعض األطفال في أنفسهم ، والبعض اآلخر
 سیتم تسلیمها إلى أحضان المعلم. عائالت الفئات العمریة األصغر
 ستتلقى معلومات إضافیة قریًبا مع تفاصیل حول االنسحاب و
 .عملیة االستالم
 .لن یسمح ألولیاء األمور في أي فصل دراسي
 تم التحدیث: 8/28/20

 

 الصفحة 11
10 
10. 
 مرحلة ما قبل المدرسة
 ستستمر عائالت ما قبل المدرسة في عملیة تسجیل الوصول على السطح األسود الذي نقوم به
 تم استخدامه هذا الصیف. سیكون هناك ثالثة أسطر لتسجیل الوصول بناًء على
 .الفصل الدراسي لطفلك
 .ستتبع الفراشات والطیور الطنانة والیراعات الخطوط الوردیة لتسجیل الوصول
 .الخط األصفر لتسجیل الوصول Leapfrogs و Chipmunks و Bluejays سوف یتبع



 الخط البرتقالي لتسجیل الوصول أمام Roadrunners و Grasshoppers سوف یتبع
 .المبنى الجمیل
 سیتم فحص درجة حرارة األطفال عند النزول. سیكون علیك أیضا
 الخاص بنا COVID-19 أظهر شاشة هاتفك التي تشیر إلى أنك قد نجحت في مسح
 .أسئلة الفرز
 .سینتظر جمیع األطفال في منطقة مخصصة بعد الفحص مع معلمهم
 بمجرد اتصال طفلك بمعلمه ، یمكنك المغادرة. إذا
 .معلمهم غیر موجود ، یرجى االنتظار في مناطق االنتظار المحددة
11. 
 من أجل إنزال األشقاء ، یجب أن یتوجه الشخص الذي ینزل من ینوب عنه إلى مركز اإلنزال
 .محطة ألصغر طفل
12. 
 عند التسلیم PIC یجب أال یتجمع أفراد األسرة في أي مكان في حرم
 .أو في أي وقت آخر
 .ب
 عملیة الفرز عند التسلیم
1. 
 عند الوصول إلى موقع اإلنزال ، نطلب من العائالت استخدام الید
 .المطهر الذي سیكون متاًحا على كل طاولة تسجیل وصول
2. 
 سیقوم أحد الموظفین بإجراء فحص درجة حرارة كل طفل باستخدام
 .میزان حرارة غیر مالمس وسیسجل درجة حرارة الطفل
 أي طفل تبلغ درجة حرارته 100.0 أو أكثر عند نقطة اإلنزال أو عند ●
 .في أي وقت خالل الیوم سوف تحتاج إلى العودة إلى المنزل
 سیرتدي الموظفون الذین یقومون بالفحص قناع الوجه والعین ●
 .غطاء وقفازات
 تم التحدیث: 8/28/20
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 .سیتم استخدام مسحات الكحول لتنظیف الترمومتر بین كل طفل ●
3. 
 سیتم إرسال استبیان استبیان الفحص الصحي إلى كل أسرة عبر الرسائل النصیة لكل أسرة
 مثل) "COVID-19 صباح. ستشمل األسئلة تقییًما "لمرض یشبه
 مثل الحمى والسعال وضیق التنفس والتهاب الحلق وآالم العضالت) وممكن
 سیتم تحدیث األسئلة بناًء على األحدث .COVID-19 التعرض لـ
 .المبادئ التوجیهیة المحلیة والفیدرالیة
 سوف تحتاج العائالت إلى إظهار "الشاشة الخضراء" من أجل االنتقال إلى امتالكها
 قیاس درجة حرارة أطفالهم. بدون الشاشة الخضراء ، سیحتاج الطفل إلى ذلك



 .العودة الى المنزل
4. 
 لألطفال في برنامج التعلیم المبكر ، بعد إجراء الفحص
 محطة ، سینتظر اآلباء مع طفلهم لمعلم طفلهم في الكبیرة
 مسجلة خارج مناطق االنتظار على السطح األسود. بمجرد وصول المعلم ، سوف یفعل األطفال
 تتاح لهم الفرصة لتودیع أفراد أسرتهم وفصل دراسي
 سیرافق المعلم الطفل إلى الفصل الدراسي.  وأسر األطفال ال یكون
 .مسموح داخل مباني الموافقة المسبقة عن علم
5. 
 موقعنا اإللكتروني) Tadpoles سیتم تسجیل دخول األطفال إلكترونًیا عبر المعلمین على
 أداة االتصاالت وإدارة الفصل الدراسي). لن یمأل أفراد األسرة
 .الخروج من ورقة تسجیل الدخول
 جمیع األطفال الذین تم قبولهم في فصول الموافقة المسبقة عن علم والمعسكر الصیفي سیكونون خالیین من الحمى
 . األخرى أو حاالت التعرض المحتملة COVID-19 وستكون سلبیة للكشف عن أعراض (100.0>)
 .ج
 الجدیدة  إجراءات البیك اب
 سیتم االستالم بین ساعات محددة كل یوم وستكون العائالت ●
 تم إخطار هذه األوقات مسبًقا. یجب أن تكون خطة االستالم المبكر
 یتم توصیله إلى معلم الطفل قبل 24 ساعة على األقل من أي وقت
 .ممكن
 سیلتقي أحد أفراد العائلة بالطفل في موقع االلتقاء المحدد ●
 حیث سیحدث تسجیل الخروج. سیتم تسجیل خروج األطفال إلكترونًیا على الضفادع الصغیرة
 .من قبل المعلمین. لن یتم ملء ورقة تسجیل الخروج من قبل أفراد األسرة
 PAS أو في TotLot ال ُیسمح للعائالت في ملعب الطبیعة أو في ●
 بإحضار كل طفل إلى البیك اب PIC الحقول اللتقاط األطفال. سیقوم أحد موظفي
 شخص (أو طفله سوف یمشي / یركض إلى الشخص الذي یلتقطه أثناء خضوعه لإلشراف
 .(بواسطة المعلم
 من  أجل تقلیل االتصال المتداخل قدر اإلمكان ، نطلب ذلك ●
 األسر التي تلتقط األطفال على السطح األسود تنتظر على طول المحیط (بالقرب من
 تم التحدیث: 8/28/20
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 سیاج ملعب الطبیعة) لُیحضر أطفالهم إلیهم (أو یركضون إلیه
 (!معهم
 سیحتاج الموظفون إلى الحد من االتصال المباشر بالعائالت بنفس القدر ●
 بقدر اإلمكان. سیقوم المعلمون بتنسیق األسالیب إلعطاء العائالت ملفات إلكترونیة أو
 .PIC تحدیثات هاتفیة عن أطفالهم مع مسؤولي



7. 
 عناصر من المنزل
 لن یمكن تخزین عربات األطفال ومقاعد السیارات في الداخل أو في الهواء الطلق على ●
 .PIC حرم
 .قد ال تمر الدراجات البخاریة والدراجات البخاریة من البوابة المجاورة لمنطقة القمة السوداء ●
 یمكن تخزین الدراجات على رف الدراجة خارج البوابة السوداء على طول الجزء الرئیسي ●
 .ممر المدخل
 یجب ● األطفال لن یجلب اللعب من المنزل. إذا كان الطفل بحاجة إلى إحداث انتقال
 عنصر من المنزل إلى الموافقة المسبقة عن علم ، نشجع على وضع صورة عائلیة أو كتاب مسمى فیه
 ، حقیبة ظهر الطفل. قد یحمل الطفل جسًما انتقالًیا ناعًما أثناء النزول
 لكن یجب وضعها في حقیبة الظهر الخاصة بهم عند دخولهم الموافقة المسبقة عن علم ویمكن إخراجها فقط
 .خالل وقت القیلولة
 یرجى إرسال حقیبة ظهر أو حقیبة برباط (یفضل غسلها) معك ●
 طفل. یجب أن تحتوي الحقیبة على العناصر التالیة (انظر ملحق سن المدرسة لـ
 :(قائمة منفصلة بالعناصر التي یجب على المعسكر إحضارها
 مالءة سریر أو سریر أطفال ○
 بطانیة خفیفة لوقت الراحة ○
 منشفة للجلوس عند تناول وجبة خفیفة بالخارج ○
 PIC العدید من التغییرات في المالبس التي سیتم االحتفاظ بها في ○
 كوب أو زجاجة میاه لألطفال في سن ما قبل المدرسة / المدرسة
 أكیاس من الزجاجات لألطفال الذین یستخدمون الزجاجات ○
 إذا كان عمره> أكثر من سنتین: قناعان للوجه ○
 :سیتم إرسال بعض العناصر إلى المنزل یومًیا بما في ذلك ●
 أكیاس من الزجاجات ○
 المالبس المتسخة ○
 أكواب لألطفال الصغار ○
 سیتم إرسال زجاجات المیاه إلى المنزل یومًیا للغسیل ویجب إعادة كل منها ○
 یوم
 .سیتم إرسال عناصر القیلولة إلى المنزل أسبوعًیا (أیام الجمعة) لغسلها ●
8. 
 PIC الحیاة الصفیة في
 .أ
 حجم المجموعة
 سیكون لدینا ما یصل إلى 9 أطفال في غرف الرضع / الصغار ، 12 طفًال في غرفتنا
 غرف بعمر عامین و 16 طفًال في فصول ما قبل المدرسة و 20 طفًال في غرفتنا
 تم التحدیث: 8/28/20

 

 الصفحة 14



13 
 الفئات العمریة للمدرسة. سیتم إقران الفصول الدراسیة مًعا في نظام األصدقاء للمشاركة
 .مساحات خارجیة. ال یجوز أن یجتمع أكثر من 25 شخًصا مًعا في وقت واحد عندما تكون بالخارج
 .ب
 ارتداء القناع
 PIC COVID-19 (24/7/20) تحدیث قناع
 ال یزال هناك المزید والمزید من األدبیات الطبیة التي تظهر أن ارتداء القناع یمكن
 أطلق سراح الحاكم .COVID-19 یقلل بشكل كبیر من خطر التعرض لفیروس
 .أمر بأن یرتدي جمیع األطفال الذین تزید أعمارهم عن عامین قناًعا في األماكن العامة
 القناع PIC أصبح ارتداء القناع معیاًرا ثقافًیا جدیًدا. مع وضع هذا في االعتبار ، سوف یعالج
 یرتدي مثل المهارة التنمویة في الفصول الدراسیة في سن ما قبل المدرسة (3-5 سنوات من العمر) ، كثیًرا
 بنفس الطریقة التي نتعامل بها مع تعلم استخدام المرحاض. سوف نتدرب على وضع األقنعة و
 مع أي مهارة جدیدة ، كلما مارسنا أكثر ، كلما كان ذلك أسهل .PIC خلعهم أثناء وجودهم في
 یصبح. لقد وجدنا بالفعل أن األطفال یرتدون قناًعا أفضل من
 .كنا نتوقع
 .PIC جمیع  البالغین یجب ارتداء أقنعة ر  تغطیة قبعة األنف والفم عند ألسباب ●
 .یجب أن األطفال سنتین وما فوق جلب اثنین من أقنعة  معهم كل یوم إلى المدرسة ●
 یجب ارتداء قناع واحد عند الوصول لتسجیل الوصول واآلخر یمكن وضعه
 .حقیبة الظهر الخاصة بهم
 مطلوبة أقنعة التي یرتدیها األطفال في سن المدرسة  عندما یتم تشجیع داخل و ●
 .عندما تكون بالخارج
 یرجى غسل األقنعة القماشیة یومًیا أو التخلص من األقنعة التي تستخدم مرة واحدة یومًیا.  هذا هو غایة ●
 .خطوة مهمة في ارتداء القناع
 ارتداء القناع عملیة تعلیمیة ستستغرق بعض الوقت. نحن نشجع العائالت على ●
 مساعدة أطفالهم على تعلم كیفیة ارتداء األقنعة وإزالتها بشكل مستقل.  قد یكون من المفید ل
 .ساعة  إلمو والدكتور غوبتا الحدیث عن ارتداء قناع  مع طفلك
 .ب
 غسل الیدین والتعقیم الشخصي
 .سیقوم الموظفون غسل الیدین  في كثیر من األحیان  بالماء والصابون لمدة 20 ثانیة على األقل ●
 PIC كحد أدنى ، یجب أن یغسل األطفال والموظفون أیدیهم قبل الوصول إلى ●
 ، دخول الفصل ، قبل وبعد الوجبات أو الوجبات الخفیفة ، بعد الوقت الخارجي
 بعد الذهاب إلى الحمام ، وبعد النفخ أو العطس / السعال
 .قبل المغادرة للعودة إلى المنزل
 في حالة عدم توفر الماء والصابون بسهولة ، یتم استخدام مطهر للیدین یحتوي على الكحول ●
 سیتم استخدام 60٪ كحول على األقل. لن یتم استخدام معقمات األیدي التي تحتوي على الكحول
 .مع األطفال من سن 2 وما دون
 (سیقوم المدرسون بتغییر مالبس الطفل في حالة وجود إفرازات (على سبیل المثال ، سیالن اللعاب / المخاط ●
 .مالبس الطفل
 .سیتم وضع المالبس الملوثة في كیس بالستیكي إلرسالها إلى المنزل لغسلها ●

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://parentinfantcenter.us20.list-manage.com/track/click%3Fu%3D21ba69ddd78283b8ad842cf5c%26id%3Dac62fe605b%26e%3Dd69988e189
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 .یجب أن یكون لدى الرضع واألطفال الصغار عدة تغییرات في المالبس في متناول الید ●
 الزجاجات وأغطیة الزجاجات والحلمات وغیرها من المعدات المستخدمة في الرضاعة بالزجاجة ستكون كذلك ●
 یتم تنظیفها جیًدا بعد كل استخدام بالغسیل في غسالة األطباق أو بالغسیل
 مع
 .فرشاة الزجاجة والصابون والماء
 .ج
 إرشادات اإلبعاد الجسدي
 نحن نعلم أنه لن یكون من الممكن منع األطفال الصغار من االقتراب
 التواصل مع بعضهم البعض ومع معلمیهم. بدًال من ذلك ، الهدف هو الحد من عدد
 األشخاص على اتصال وثیق من أجل تقلیل مخاطر انتقال العدوى. سیكون كل فصل دراسي
 :ینظر إلیها كوحدة عائلیة وسیتم اتباع اإلرشادات التالیة
 سیتم تقلیل أحجام مجموعات الفصول الدراسیة لدینا للسماح بمزید من األنشطة البدنیة ●
 التباعد بین األطفال. سوف تحتوي فصول الرضع / األطفال الصغار لدینا على ما یصل
 حتى 9 أطفال في كل غرفة ، وستضم غرفنا التي تبلغ من العمر عامین ما یصل إلى 12 طفًال ، و
 ستضم غرف ما قبل المدرسة لدینا ما بین 14 و 16 طفًال. سن المدرسة
 .سیكون لدى األطفال ما بین 15 و 20 طفًال لكل مجموعة
 .سیكون المعلمون باستمرار مع نفس مجموعة األطفال كل یوم ●
 ستبقى المجموعات منفصلة عن المجموعات األخرى أثناء النهار إال عندما ●
 في الهواء الطلق ، وعند هذه النقطة سیتم ضم فصلین دراسیین كحد أقصى ("رفیق
 .(" الفصول الدراسیة
 سیتم ترتیب مساحات الفصول الدراسیة قدر اإلمكان لتشجیع األطفال على ذلك ●
 .منتشرة في جمیع أنحاء الغرفة
 سیتم تلبیة التباعد المادي أثناء تناول الوجبات الخفیفة ووقت الغداء عن طریق تقلیل ●
 .عدد األطفال الجالسین على كل طاولة
 ستصبح الفصول الدراسیة كوحدة عائلیة. لن یكون حد التباعد البالغ 6 أقدام ●
 قابلة للتطبیق داخل الفصول الدراسیة الفردیة ، باستثناء وقت الراحة. أسرة األطفال ستكون
 .توضع من الرأس إلى أخمص القدمین وتتباعد قدر اإلمكان
 .سیتم تقیید الزوار والمتطوعین غیر الضروریین ●
 .د
 االحتیاجات العاطفیة + التواصل مع األطفال والعائالت
1 . 
 نحن نتفهم أن األطفال یعودون إلى الموافقة المسبقة عن علم بعد مبلغ كبیر
 من الوقت البعید وسیختلف وقت التعدیل باختالف كل طفل. عاطفي
 األمن ال یقل أهمیة عن السالمة الجسدیة ونرید أن نؤكد للعائالت ذلك
 ستكون احتیاجات طفلك العاطفیة في مقدمة أولویاتنا في تفكیرنا في الرعایة التي نقدمها



 .سیوفر
2. 
 نتوقع تماًما أن األیام القلیلة األولى (ربما أسابیع) من العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم بعد ذلك
 .مثل هذا الوقت الطویل سیكون صعًبا على العدید من األطفال وعائالتهم أیًضا
 نظًرا ألن العائالت لن تأخذ أطفالها إلى فصولنا الدراسیة ، فقد یكونون كذلك
 ترك طفلهم یبكي في موقع اإلنزال. غالًبا ما تكون صورة عائلیة مطویة
 تم التحدیث: 8/28/20
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 في جیب حقیبة ظهر الطفل یمكن أن تحدث فرًقا كبیًرا. كما هو الحال دائما
 من األفضل أن تعطي طفلك تحذیًرا بأنك ستغادر ثم تغادر بسرعة
 عندما یحین ذلك الوقت. یرجى التأكد من أن مدرسینا مستعدون للمساعدة
 .األطفال مع جمیع اإلجراءات الروتینیة الجدیدة التي سیواجهونها عند العودة إلى الموافقة المسبقة عن علم
3. 
 سیتمكن المعلمون من مسك األطفال ولمسهم وإراحتهم وأن یكونوا على مقربة منهم
 القرب منهم. سیحتاج معظم األطفال إلى العناق وسیكون معلمونا هناك
 .بالنسبة لهم
4. 
 نتوقع تماًما أن یكون األطفال الصغار على اتصال وثیق باآلخرین
 األطفال في فصولهم و "فصول األصدقاء" وسوف یلمسون بعضهم البعض. هم
 هم أطفال صغار ولن نوقف ما هو تطوري بالكامل
 .سلوك مناسب
5. 
 سیشارك المعلمون في محادثات مع أطفالنا األكبر سًنا (4 سنوات و
up) حول التباعد الجسدي وسبب أهمیته. لدینا موارد 
 المتاحة التي هي قصص وتفسیرات مناسبة من الناحیة التنمویة
 التباعد الجسدي. سوف نقدم إرشادات حول طرق إظهار المودة و
 اللطف دون لمس بعضنا البعض. ومع ذلك ، فإننا نتوقع تماما لمس
 .یحدث ، ألن طبیعة الطفل
6. 
 سیقوم المعلمون بتطویر وتنسیق األسالیب إلعطاء العائالت إلكترونًیا
 .االتصاالت و / أو تحدیثات الهاتف عن أطفالهم
E. 
 تقاسم األلعاب وتنظیفها
 تعد  مشاركة األلعاب وعناصر الفصل األخرى مناسبة أخرى من الناحیة التنمویة ●
 عمل جمیع األطفال الصغار. لقد قللنا كمیة األلعاب واألنشطة
 في كل فصل دراسي وقم بتدویر األلعاب بشكل متكرر. تمت إزالة األلعاب من
 .فصل دراسي ال یمكن تعقیمه وغسله بسهولة



 سیتم تنظیف األلعاب وتعقیمها وتطهیرها بشكل منتظم في جمیع أنحاء ●
 .یوم. لن یتم استخدام األلعاب التي ال یمكن تنظیفها وتعقیمها بسهولة
 سیتم فوًرا وضع األلعاب التي تم وضعها في فم الطفل في صنادیق قریبة ●
 حوض للتنظیف والتعقیم. األلعاب التي استخدمتها مجموعة صغیرة
 .سیتم إخراج األطفال من الدورة الدمویة وتنظیفهم بعد االستخدام
F. 
 التنظیف والتعقیم والتطهیر
 تلقت شركة التنظیف لدینا تعلیمات لزیادة المستویات الیومیة ●
 التنظیف وإیالء اهتمام إضافي لتنظیف األسطح التي یتم لمسها بشكل متكرر مثل
 .مقابض األبواب ومفاتیح اإلضاءة ومقابض األحواض والحمامات
 تم التحدیث: 8/28/20
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 حلول التنظیف والتعقیم كلها مدرجة في القائمة المعتمدة الموزعة من قبل ●
 .مركز السیطرة على األمراض
 تم وضع مخطط للتنظیف والتعقیم في كل فصل دراسي لتوجیه الموظفین ●
 .أعضاء في بروتوكوالت التنظیف الیومیة اإلضافیة الالزمة
 .ج
 أوقات الوجبات
 إلعداد وجبة الغداء وتقدیمها Smart Lunches سنستمر في التعاقد مع ●
 من االثنین إلى الخمیس وسیستمر تناول البیتزا حتى
 باسكوالي یوم الجمعة. لن یأكل األطفال "أسلوب األسرة" إال بعد ذلك
 تنویه. للحد من انتشار الجراثیم ، سیضع المعلمون الطعام على كل طفل
 .طبق
 قد تختار الفصول تناول وجبة خفیفة أو غداء في الهواء الطلق. عند القیام بذلك ، ید ●
 سیتم استخدام المطهر من قبل المعلمین واألطفال الذین تزید أعمارهم عن عامین قبل
 .یتناول الطعام
 .ح
 أسّرة وأسّرة أطفال / قیلولة
 سیتم نقل أسرة األطفال وأسرهم إلى أبعد مكان ممكن عن األطفال ●
 سوف یغفو على المهد من رأسه حتى أخمص قدمیه لتجنب التعرض الطویل للجراثیم من خالل األعماق
 .عملیه التنفس
 .سیتم تنظیف وتعقیم وتطهیر أسّرة القیلولة یومًیا ●
 .أنا
 اللعب في الهواء الطلق
 كما یسمح الطقس ، سیخرج األطفال یومًیا. من أجل التعلم المبكر ●
 الطبیعة ، Sandbox الفصول الدراسیة ، لقد أنشأنا جداول زمنیة الستخدام
 بحیث یستخدم األطفال هذه المساحات TotLot ساحة اللعب والسطح األسود و



 .مجموعات ال تزید عن 20
 معدات التسلق الخارجیة سوف یتم مسحها بمطهر بعد كل منها ●
 .المجموعة تغادر الملعب
 و TotLot سیتمكن األطفال من استخدام الدراجات والدراجات في الهواء الطلق على ●
 سیتم مسح الدراجات بمطهر بعد كل استخدام. سوف تستمر الخوذ
 .تستخدم عند ركوب الدراجات وسیتم تطهیرها بعد كل استخدام
 لن نستخدم برك الخوض هذا الصیف ، لكننا سنستخدم الرشاشات ●
 للركض والتهدئة. خالل الصیف الماضي ، قدمت الرشاشات
 متعة كبیرة لألطفال. یرجى إرسال لطفلك بمالبس السباحة واألحذیة المائیة
 ألیام سنستخدمها PIC حقیبة الظهر الخاصة بهم والتي سنحتفظ بها في
 .مرشات بالخارج
 سیغسل األطفال أیدیهم قبل الخروج وبعد عودتهم إلى منازلهم ●
 .قاعة الدراسة
 .ج
 المشي في الهواء الطلق
 تم التحدیث: 8/28/20
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 سیكون األطفال قادرین على االستمرار في الذهاب في رحالت خارجیة مع ●
 .الفصول الدراسیة
 التي سیتم تطهیرها بعد ذلك PIC سیسافر أطفالنا الصغار في عربات األطفال ●
 .كل استخدام
 سوف یسیر األطفال األكبر سًنا مع حجرة الدراسة وسیكونون قادرین على إمساك أیدیهم ●
 مرة أخرى ، فقط مع األطفال الذین هم معهم طوال الیوم). سوف یغسلون أیدیهم)
 .قبل وبعد المشي
9. 
 مساعدة طفلك على االستعداد للعودة إلى الموافقة المسبقة عن علم
 یتم تشجیع العائالت على تقلیل التعرض للتلفزیون واإلنترنت ●
 .لتقلیل القلق COVID-19 البرمجة حول
 جنبا إلى جنب مع طفلك ، انظر إلى أي صور أو مقاطع فیدیو قد تكون لدیك ●
 .المعلمین واألصدقاء الطفل
 تحدث عن األشیاء التي تعرف أن طفلك یحبها في الموافقة المسبقة عن علم وذّكر طفلك ●
 .أنهم سیكونون قادرین مرة أخرى على فعل هذه األشیاء
 .ذّكر طفلك أن المدرسین سیرتدون أقنعة ولماذا ●
 تحدثي مسبًقا مع طفلك بشأن الشكل الذي سیبدو علیه روتین الصباح ●
 .مثل. تدرب على العودة إلى روتین الصباح مع طفلك
 لكل منهما PIC تأكد من أن طفلك لدیه حقیبة ظهر أو حقیبة لحمل األشیاء من وإلى ●



 .یوم
 سیاسة قیود السفر . 10
 PIC COVID-19 (19/7/20) إضافة وثیقة سفر
 یجب COVID-19 العائالت والموظفین الذین یسافرون إلى  دولة مع تزاید حاالت
 الحجر الصحي الذاتي  لفترة 14 یوما. تبدأ فترة الحجر الصحي من تاریخ العودة إلى
 فیالدلفیا أو المناطق المحیطة بها. من أجل صحة وسالمة مجتمعنا بالكامل ، نحن
 أو dgreen@parentinfantcenter.org بخطط سفرك على Deb Green اطلب منك إخطار
 حتى نتمكن من خطة التوظیف على أساس jcarter@parentinfantcenter.org جیسیكا كارتر في
 .أرقام التسجیل
11. 
 الدفع أثناء الحجر الصحي
 (أثناء إضافة الحجر الصحي الذاتي (COVID-19 24/7/20 دفع الموافقة المسبقة عن علم
 نحن نعلم أن بعض العائالت قد أمرت بالفعل بالحجر الذاتي من قبلهم
 إیجابًیا COVID-19 األطباء. نعلم أیًضا أننا قد نواجه مواقف یكون فیها اختبار
 تم اإلبالغ عن نتیجة من طفل أو معلم. في حالة وجود نتیجة اختبار إیجابیة في أ
 .الفصل الدراسي ، سُیطلب من المعلمین واألسر في تلك الغرفة الحجر الصحي الذاتي
 .منذ بدایة هذا الوباء ، عملنا بجد لدعم معلمینا
 من خالل دعم قرض الشراكة بین القطاعین العام والخاص الفیدرالي والتبرعات السخیة من عائالت الشركة
 تم التحدیث: 8/28/20
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 واألصدقاء ، تمكنا من االستمرار في رواتب ومزایا معلمینا
 نحن .PIC من خالل إغالقنا. لدینا اآلن 60 موظًفا عادوا إلى
 .ممتن للغایة للدعم الفردي الذي جعل ذلك یحدث
 یجب أن نستمر في دعم المعلمین في فصولنا الدراسیة من خالل طمأنتهم بذلك
 سوف یفعلون ، PIC في COVID-19 هم مطالبون بالحجر الذاتي بسبب التعرض لـ
 .تدفع خالل فترة الحجر الصحي
 من أجل دفع أجور معلمینا ، نحتاج إلى االستمرار في فرض رسوم على العائالت أثناء أي
 عملیات إغالق قصیرة األجل و / أو إذا كانت األسرة مطالبة بالحجر الصحي ألسباب
 .خارج الموافقة المسبقة عن علم
 قامت لجنتنا المالیة ومجلس إدارتنا بتحدیث سیاسة الرسوم الدراسیة الخاصة بنا لمعالجة أ
 إغالق محتمل على المدى الطویل. تم تحدید هذه السیاسة اآلن في عائلة 2020-21 الخاصة بنا
 .االتفاق
11. 
 موارد للعائالت
 الرابط إلى .PIC لدینا ثروة من الموارد الممتازة للعائالت موقع
 :صفحة الموارد على موقعنا هي

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://parentinfantcenter.us20.list-manage.com/track/click%3Fu%3D21ba69ddd78283b8ad842cf5c%26id%3Da966a08c03%26e%3De837ad76c8
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://parentinfantcenter.us20.list-manage.com/track/click%3Fu%3D21ba69ddd78283b8ad842cf5c%26id%3Da966a08c03%26e%3De837ad76c8
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://parentinfantcenter.us20.list-manage.com/track/click%3Fu%3D21ba69ddd78283b8ad842cf5c%26id%3D39786162e6%26e%3De837ad76c8
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://parentinfantcenter.us20.list-manage.com/track/click%3Fu%3D21ba69ddd78283b8ad842cf5c%26id%3Da3fbab4b85%26e%3De837ad76c8
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 !نواصل جمیعا أن نكون في هذا معا
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 الملحق 1
 لبرنامج التعلم المبكر COVID-19 األسئلة الشائعة المتعلقة بـ
 كم ستكون ساعات العمل في سبتمبر؟
 مفتوحة من 8:30-5: 30 مساء  یومیا بدءا في األربعاء سبتمبر 2. كل عائلة PIC سیكون
 سیتم تعیین أوقات النزول واالستالم المحددة. نحن نعمل بجد للعودة إلى طبیعتنا 8
 .صباحا - 6 صباحا ساعات العمل
 كم عدد األطفال في الفصل الدراسي؟
 سنقوم بتسجیل ما یصل إلى 9 أطفال في كل فصل من فصول الرضع / األطفال الصغار ، مع 3 معلمین
 في كل غرفة. سنقوم بتسجیل ما یصل إلى 12 طفًال في كل غرفة من غرفنا التي تبلغ من العمر عامین ، مع 3
 مدرسین في كل غرفة. سنقوم بتسجیل ما بین 14 و 16 طفًال في سن ما قبل المدرسة في كل من مدارسنا
 .غرف ما قبل المدرسة ، مع مدرسین في كل غرفة
 أین سأسلم طفلي في سبتمبر؟
 سیتم توصیل األطفال في سن ما قبل المدرسة واستالمهم على السطح األسود. كل فصل دراسي
 .لها موقع منفصل
 سیأتي آباء الرضع واألطفال الصغار واألطفال في عمر السنتین إلى المبنى ویذهبون إلى باب
 الفصل الدراسي ألطفالهم. سیتم تمییز الممرات بشكل جید للوصول إلى اتجاه واحد. سوف المعلمین
 قم بتحیة أولیاء األمور عند باب الفصل وسوف یدخل األطفال إلى الفصل أو یتم تسلیمهم
 .ذراعي المعلم
 .اشرح الجدول الزمني للتوصیل واالستالم
 یتم منح كل عائلة وقًتا محدًدا لالنزال والتوصیل. هذه األوقات تسمح لنا بالحصول على
 الطفل المناسب: نسبة الموظفین في كل فصل دراسي حتى وصول جمیع المعلمین للیوم وجمیع
 یغادر المعلمون في نهایة الیوم. نحن نعمل بجد للسماح لكل أسرة أن یكون لدیها 8
 (ساعات من الرعایة كل یوم. وبالتالي ، إذا تم تحدید موعد لك في وقت مبكر لالنزال (أي 8:30 صباًحا
 سیتم أیًضا تحدید موعد استالمها مبكًرا (أي 4 ؛ 30 مساًء) والعكس صحیح. انها مهمة جدا
 لاللتزام بجدول التوصیل واالستالم بأفضل ما لدیك.  إذا وصلت في وقت سابق
 من وقت المغادرة ، لیس لدینا عدد كاٍف من المعلمین إلضافة طفلك إلى المجموعة
 .تم تعیین المعلم ل
 ولم یعد موظفو الفحص الصباحي لدینا بالخارج ، فیرجى االتصال بنا على PIC إذا وصلت إلى
 الرقم الرئیسي (215-222-5480) وسیأتي المسؤول لیأخذ طفلك
 .درجة الحرارة وإحضارهم إلى الفصل في أسرع وقت ممكن
 الذي سیبدأ في الساعة 8:30 صباًحا و PIC بعض العائالت لدیها طفل في قسم التعلم المبكر في
 طفل آخر في برنامج الیوم الدراسي الذي سیبدأ في الساعة 8 صباًحا. نطلب وصول األطفال
 برنامج الیوم المدرسي بحلول الساعة 8:30 صباًحا ، لذا سیكون من المنطقي ترك طالب المدرسة أوًال و

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://parentinfantcenter.org/covid-19-supports-for-families
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 ثم قم بتوصیل طفلك الصغیر. یمكننا محاولة جدولة موعد االنسحاب الخاص بك في وقت قریب
 .حتى الساعة 8:30 صباًحا قدر اإلمكان
 ال یمكن للمدرسین اصطحاب األطفال على السطح األسود قبل الساعة 8:30 صباًحا وینزل اآلباء
 من األطفال الصغار إلى فصول التعلم المبكر لن یتمكنوا من دخول المباني
 .قبل الساعة 8:30 صباحا
 ماذا لو أردت اصطحاب طفلي في وقت أبكر من وقت االستالم المحدد لي؟
 ، إذا كنت تعرف مسبًقا ، فیرجى التواصل مع المعلم عند االستالم. إذا كان غیر مخطط له
 .إلعالمنا حتى یتمكن شخص ما من إسقاط طفلك PIC یرجى االتصال بـ
 في الصباح؟ PIC هل یمكن لطفلي ركوب الدراجة أو السكوتر إلى شركة
 بالطبع ، ولكن یجب على األطفال النزول من الدراجة أو السكوتر قبل دخول المنطقة السوداء العلویة. ال
 .ُیسمح بالدراجات أو السكوترات في المنطقة السوداء
 أین یمكنني االحتفاظ بدراجة أو سكوتر طفلي أثناء النهار؟
 إذا كنت ترغب في االحتفاظ بدراجات / دراجات أطفالك ، فیمكن تركها خارج السیاج
 نحن .PIC blacktop قبل دخول (nd & Locust Streetsیقع أسفل الممر (42
 .نشجعك على قفل أي شيء تتركه على رف الدراجة المقدم
 أین یمكنني االحتفاظ بعربة طفلي أو مقعد السیارة؟
 داخل المبنى. هم careast في الوقت الحالي ، ال ُیسمح بتخزین عربات األطفال و / أو
 .یجب أن تؤخذ إلى المنزل كل یوم
 الحالیة بشأن األطفال الذین یرتدون األقنعة؟ PIC ما هي إرشادات
 تم التأكید على أهمیة ارتداء األطفال للقناع ، خاصة أثناء وجودهم بالداخل
 من أفضل الطرق التي یمكننا من خاللها تخفیف معدل اإلرسال. أصدر الحاكم ملف
 .تأمر بأن یرتدي جمیع األطفال الذین تزید أعمارهم عن عامین قناًعا في األماكن العامة
 .یجب على جمیع البالغین ارتداء أقنعة تغطي أنوفهم وفمهم عندما یكونون على أساس الموافقة المسبقة عن علم ●
 یجب على األطفال الذین تبلغ أعمارهم سنتین وما فوق إحضار قناعین معهم كل یوم إلى المدرسة. واحد ●
 .یجب ارتداء القناع عند الوصول لتسجیل الوصول ویمكن وضع اآلخر في حقیبة الظهر الخاصة بهم
 یرتدي األطفال الذین تزید أعمارهم عن سنتین أقنعة كما یمكنهم في الفصول الدراسیة ، مع ●
 استثناء عند األكل أو القیلولة / االستراحة على مهودهم. ارتداء القناع هو عملیة تعلم
 وهذا یستغرق بعض الوقت. نحن نشجع العائالت لمساعدة أطفالهم على التعلم بشكل مستقل
 .على وإزالة األقنعة
 یرجى غسل األقنعة القماشیة یومًیا أو التخلص من األقنعة التي تستخدم مرة واحدة یومًیا. هذا مهم جدا ●
 .خطوة في ارتداء القناع
 تم التحدیث: 8/28/20
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 ما نوع القناع الذي یجب أن یرتدیه طفلي؟
 قد یرتدي األطفال أقنعة یمكن التخلص منها أو أقنعة من القماش یمكن إعادة استخدامها. أهم شيء هو ذلك
 القناع یناسب بشكل مریح أنف وفم الطفل. على أساس السالمة الحالیة
 التوصیات ، ال نسمح لألقنعة القابلة إلعادة االستخدام مع فتحة التهویة مخیط في المقدمة. األطفال
 .سیتم إعطاؤهم قناًعا یمكن التخلص منه إذا جاءوا إلى المدرسة بقناع منفس
 هل یمكن لطفلي أن یأتي إلى الموافقة المسبقة عن علم وهو مصاب بالبرد مثل سیالن األنف أو االحتقان أو العطس؟
 نعم. من المحتمل أن یصاب جمیع األطفال "بنزلة برد" أو تظهر علیهم أعراض تشبه أعراض البرد. سیالن األنف أو العطس
 .التي نفحصها في الصباح. انظر السؤال التالي COVID-19 لیست من بین أعراض
 ما الذي یمنع طفلي من القدوم إلى الموافقة المسبقة عن علم؟
 :ال ُیسمح لألطفال بالذهاب إلى المدرسة إذا
 .أصیبوا بحمى تصل إلى 100.0 أو أكثر في الـ 24 ساعة الماضیة أو عند تسجیل الوصول ●
 .لدیهم سعال جدید أو ضیق في التنفس في آخر 24 ساعة ●
 .تم إعطاؤهم أدویة لتخفیض الحمى في الـ 24 ساعة الماضیة لعالج الحمى ●
 لقد كنت أنت أو طفلك على اتصال وثیق بشخص تم اختباره ●
 .أو ثبتت إصابته بالفیروس في آخر 14 یوًما COVID-19 ظهور أعراض
 .COVID-19 عائلتك في انتظار أي نتائج اختبار ●
 یعاني طفلك من أي من الحالتین التالیتین: الصداع ، والتهاب الحلق ، والقشعریرة ، وآالم الجسم ، أو فقدان ●
 .طعم الرائحة
 بخطط السفر؟ PIC هل یجب أن أبلغ
 COVID-19 یجب على العائالت والموظفین الذین یسافرون إلى دولة بها حاالت متزایدة من
 الحجر الصحي لمدة 14 یوًما. تبدأ فترة الحجر الصحي من تاریخ العودة إلى
 فیالدلفیا أو المناطق المحیطة بها. من أجل صحة وسالمة مجتمعنا بالكامل ، نطلب ذلك
 أو جیسیكا كارتر في dgreen@parentinfantcenter.orgعلى Deb Green قمت بإخطار
jcarter@parentinfantcenter.org خطط السفر الخاصة بك حتى نتمكن من خطة التوظیف على أساس 
 .أرقام التسجیل
 إذا سافر أحد الوالدین إلى دولة تتطلب الحجر الصحي عند العودة إلى المنزل (لكن الطفل فعل ذلك
 ال یسافر) هل یحتاج الطفل إلى البقاء في المنزل لفترة الحجر الصحي؟
 .نعم ، إذا كان الطفل وأفراد األسرة الذین سافروا في نفس المنزل
 ما هي اإلجراءات التي یتخذها المعلمون في الفصل للحفاظ على سالمة األطفال؟
 یرتدي المعلمون األقنعة في جمیع األوقات ویطهرون الغرفة واأللعاب والمواد األخرى بشكل متكرر
 خالل الیوم. یتم مراقبة األطفال عن كثب أثناء غسل الیدین ویتم إبقائهم بعیًدا
 ، من بعضهم البعض إلى أقصى حد ممكن. أربعة أطفال فقط على طاولة مشتركة لألنشطة
 .الغداء والوجبات الخفیفة
 تم التحدیث: 8/28/20
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 ما هي أفضل طریقة للتواصل مع معلمي طفلي؟



 البرید اإللكتروني هو أفضل طریقة للبقاء على اتصال مع معلمیك یومًیا. یمكنك أیًضا استخدام ملف
 إلرسال مالحظات إلى المعلمین قبل أن یأتي طفلك إلى المدرسة أو بعد الساعة 7 مساًء Parent Tadpoles تطبیق
 كل یوم. نحن نتفهم أن الوقت الذي تقضیه وجًها لوجه مع المعلمین أصبح محدوًدا بسبب السالمة
 .لقد وضعنا البروتوكوالت للحفاظ على صحة الجمیع. شكرا لتفهمك
 ماذا عن الطعام؟
 من االثنین إلى الخمیس ، سنواصل تقدیم وجبة غداء دافئة یتم توصیلها یومًیا من قبلنا
 غداء ذكي لبائع الطعام. لقد تحققنا من أن وجبات الغداء الذكیة تتبع كل الصحة و
 .بروتوكوالت السالمة في إعداد وتسلیم وجبات الغداء
 .في أیام الجمعة ، سنستمر في یوم البیتزا المفضل لدى الموافقة المسبقة عن علم
 هل یمكنني إحضار الكب كیك لعید میالد طفلي؟
 یجب على العائالت إحضار "حلویات" عید المیالد فقط والتي تكون معبأة مسبًقا وغیر مفتوحة. الصفحة الرئیسیة
 .یجب عدم إحضار المواد المخبوزة خالل هذا الوقت
 هل یمكن لطفلي إحضار األلعاب من المنزل إلى الموافقة المسبقة عن علم؟
 نحن ال نشجع األطفال على إحضار األلعاب من المنزل. إذا كان الطفل بحاجة إلى إحداث انتقال
 عنصر من المنزل إلى الموافقة المسبقة عن علم ، نشجع صورة عائلیة أو كتاًبا ُمصنًَّفا یوضع في الطفل
 حقیبة ظهر. یمكن مشاركة الكتب في الفصل. قد یحمل الطفل كائًنا انتقالًیا ناعًما
 وال یمكن إخراجها إال PIC أثناء النزول ، ولكن یجب وضعها في حقیبة الظهر الخاصة بهم عند دخولهم
 .خالل وقت القیلولة
 كم مرة سیخرج طفلي أثناء النهار؟
 عندما یسمح الطقس بذلك ، سیخرج األطفال یومًیا. لقد أنشأنا لجمیع الفصول الدراسیة
 بحیث TotLot و ، Blacktop و ، Nature Playground جداول استخدام الصندوق الرمل ، و
 .یستخدم األطفال هذه المساحات في مجموعات ال تزید عن 20
 هل ستذهب الفصول الدراسیة في مسیرات الحي؟
 سیتمكن األطفال من االستمرار في الرحالت الخارجیة مع الفصول الدراسیة. جمیع األطفال
 .فوق سن الثانیة یرتدون األقنعة في أي وقت یغادرون فیه ممتلكات الشركة
 .التي سیتم تطهیرها بعد كل استخدام PIC سیسافر أطفالنا الصغار في عربات أطفال ●
 سوف یسیر األطفال األكبر سًنا مع حجرة الدراسة وسیتمكنون من إمساك أیدیهم (مرة أخرى ، فقط باستخدام ●
 .األطفال الذین هم معهم طوال الیوم). سوف یغسلون أیدیهم قبل وبعد المشي
 هل سیتمكن األطفال من استخدام الملعب الجدید في مدرسة بن ألكسندر؟
 .فقط PIC لیس في هذا الوقت. ما زلنا نحصر أطفالنا في استخدام معدات اللعب التي لدینا في
 نحن على یقین من أن كل صباح وبعد كل فصل یستخدم طوال الیوم
 تم التحدیث: 8/28/20
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 متسلق التطهیر تماما. لیس لدینا هذا النوع من اإلشراف على أي معدات
 .خارج ممتلكاتنا
 تم التحدیث: 8/28/20
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 المدرسة الیوم دعم برنامج المعلومات
 تم إنشاء برنامج الدعم المدرسي لیوم وللعام الدراسي 2020-21 في  استجابة لطلبات
 العائالت للحصول على المساعدة في وقت المدرسة أثناء تسجیل أطفالهم في المناطق التعلیمیة التي یتم افتتاحها
 بیئة تعلیمیة آمنة وداعمة ، والمعلمین الذین سیفعلون ذلك PIC مع التعلم عن بعد فقط. تقدم
 تقدیم اهتمام "مباشر" لكل طفل أثناء تنقله في التجربة عبر اإلنترنت. كل یوم ، سیكون لدى األطفال
 أكبر قدر ممكن من الوقت لالنخراط في اللعب والتعلم العملي المناسبین تنمویًا
 . داخل وخارج األبواب
 :أساسیات
 ما هي مواعید البرنامج؟ ●
 .سیبدأ البرنامج یوم الثالثاء 8 سبتمبر 2020
 سینتهي البرنامج عندما یعود األطفال إلى دروسهم الشخصیة في مدارسهم. إذا كان
 .في تمدید البرنامج PIC تنتقل المدارس إلى نموذج هجین ، وستنظر
 ما هي ساعات البرنامج؟ ●
 ساعات العمل لدینا من 8 صباًحا حتى 6 مساًء ، من االثنین إلى الجمعة. ُیقال لنا حالًیا أن المدارس ستقوم بذلك
 نتوقع من األطفال أن تكون على االنترنت 8:30 صباحا، لذلك نحن  نتوقع األطفال للوصول في الوقت المناسب للحصول على
 .استقروا في غرفهم واستعدوا للتعلم بحلول الساعة 8:30 صباًحا
 ما هي األعمار التي سیستغرقها البرنامج؟ ●
 في هذا الوقت نقوم بتسجیل أطفال ریاض األطفال والصف األول والثاني. نحن مدركون جدا
 أن جمیع األطفال في سن االبتدائیة سیستفیدون من مثل هذا البرنامج ، لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى ذلك
 .التركیز في هذا الوقت على األطفال األصغر سًنا في سن المدرسة
 كم عدد األطفال الذین سیتم تسجیلهم. این سیكونون؟ ●
 سیكون لدینا 30 طفًال في ریاض األطفال كحد أقصى یومًیا یعملون في مجموعتین في
 Aviary و 20 طالًبا في الصف األول والثاني یومًیا في مبنى ، PIC مبنى الجص في حرم
 .Spruce یقع على ناصیة شارعي 43 و
 الرسوم الدراسیة والرسوم ●
 هذه هي معدالت یكون ل  برنامج الدعم المدرسي لیوم
 أیام: 1350 دوالًرا في الشهر 5
 أیام: 850 دوالر شهرًیا 3
 الیومین: 540 دوالر في الشهر
 تم التحدیث: 8/28/20
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 هل هناك رسوم إضافیة مفروضة؟ ●
 في حین أن هناك رسوم صحة وسالمة إضافیة ورسوم مرافق إضافیة یتم فرضها على
 برنامج التعلیم المبكر ، تم تضمین هذه الرسوم في الرسوم الدراسیة الشهریة للیوم المدرسي
 .برنامج الدعم
 ماذا لو لم نتمكن من تحمل التكلفة الكاملة للدراسة؟ ●
 لتوسیع التنوع االجتماعي واالقتصادي ، سوف نتأكد من ذلك PIC تمشیا مع مهمة
 العائالت من جمیع مستویات الدخل لدیها الفرصة للتسجیل. نحن نقوم بما یلي للتأكد



 :هذه
 رؤیة المزید من المعلومات والتحقق .(CCW) إعانة الدولة ألعمال رعایة الطفل PIC تقبل ○
 .أهلیة عائلتك على هذا الرابط
https://www.dhs.pa.gov/Services/Children/Pages/Child-Care-Works-Program.aspx 
 یمكن  طلب للحصول على الدعم المالي  من خالل ،CCW العائالت التي ال یعمل على حلها الدعم ○
 صندوق المساعدة الدراسیة الموافقة المسبقة عن علم. عائالت لدیها خیار 2-الیوم، لمدة 3 أیام، ولمدة 5 أیام
 .التسجیل.  انتساب ألقل أیام هو أقل تكلفة بكثیر
 هل سیكون هناك مكان لكل من یرید التسجیل؟ ●
 لسوء الحظ ، نعلم بالفعل أننا لن نمتلك القدرة لكل من یرید ذلك
 یتسجل، یلتحق. نحن ملزمون بسعة الفضاء لدینا والموظفین. سیتم إعطاء األولویة للعائالت بالفعل
 .ولألسر التي یطلب منها العمل خارج المنزل PIC المسجلین في
 أرغب في التسجیل لمدة ثالثة أیام ، ولكن قد یتغیر الجدول الزمني الخاص بي كل أسبوع. هل أنا قادر على التبدیل ●
 أیام طفلي على أساس أسبوعي؟
 ، لالسف ال. في حین أننا نتمتع دائًما بمرونة كبیرة في جدولة التسجیل لدینا
 جزء من خطتنا للسالمة هو إبقاء نفس األطفال في األماكن كل یوم. وهكذا ، 2 یوم لألطفال
 سیتم تحدید موعد یومي الثالثاء والخمیس فقط ، وسیتم تحدید موعد لألطفال الذین یبلغ عمرهم 3 أیام فقط
 .االثنین االربعاء الجمعة
 هل المساحة متوفرة حالًیا؟ ●
 لدینا حالًیا عدد قلیل من المساحات المتاحة على مستوى ریاض األطفال. نحن ممتلئون في البدایة
 ومستویات الصف الثاني ولكن یسعدنا وضع اسم طفلك على قائمة االنتظار الخاصة بنا. الرجاء التواصل
 أو gpiana @ gpiana@parentinfantcenter.org لدینا انتساب مدیر غریس بیانا في
 .للحصول على معلومات إضافیة 215-222-5480
 :بروتوكوالت الصحة والسالمة
 PIC هدفنا قبل كل شيء هو الحفاظ على الجمیع صحیة وآمنة.  من أجل الحد من أي احتمال أن یجب
 على مقربة جزئیا أو كلیا بسبب تفشي  ، یجب أن نعمل معا، وااللتزام الصارم لجمیع
 البروتوكوالت. یجب على العائالت اإلجابة بصدق على أسئلة الفحص كل یوم وإبقاء األطفال في المنزل ، حتى
 مع ما قد یبدو أن أعراض طفیفة.  وسیتعین على المجتمع البقاء في صحة جیدة وفتح فقط إذا
 .یعمل الجمیع معًا
 ما الذي سیتألف منه فحص الصحة والسالمة؟ ●
 .أهم جزء في الفحص الصباحي هو التزام الجمیع بجدیة
 في سبتمبر ، سنقدم أداة فحص صحیة إلكترونیة للعائالت الستخدامها من قبل
 تم التحدیث: 8/28/20
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 كل صباح ، سیتم إرسال رسالة نصیة للعائالت تحتوي على أسئلة حول نفس الشيء .PIC عند الوصول إلى
 األعراض والحالة التي كنا نطلبها طوال الصیف. ستعرف على الفور ما إذا كنت
 اجتازت الفحص برؤیة "شاشة خضراء" وإذا فشلت في الفرز فستفشل
 .ترى "شاشة حمراء" وال یسمح بالدخول إلى الموافقة المسبقة عن علم
 ما الذي یمنع طفلي من القدوم إلى الموافقة المسبقة عن علم؟ ●
 :ال ُیسمح لألطفال بالذهاب إلى المدرسة إذا
 .أصیبوا بحمى تصل إلى 100.0 أو أكثر خالل الـ 24 ساعة الماضیة أو عند تسجیل الوصول ○
 .لدیهم سعال جدید أو ضیق في التنفس خالل الـ 24 ساعة الماضیة ○
given تم إعطاؤهم أدویة لتخفیض الحمى خالل الـ 24 ساعة الماضیة لعالج الحمى. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.dhs.pa.gov/Services/Children/Pages/Child-Care-Works-Program.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://parentinfantcenter.org/sites/default/files/attachments/2020-08/tuition%2520assistance%2520application_2020-21%2520%25285%2529.pdf


 كنت أنت أو طفلك على اتصال وثیق بشخص تم اختباره ○
 .أو ثبتت إصابته بالفیروس في آخر 14 یوًما COVID-19 ظهور أعراض
 .COVID-19 عائلتك في انتظار أي نتائج اختبار ○
 یعاني طفلك من أي مما یلي: صداع ، التهاب في الحلق ، قشعریرة ، آالم في الجسم ، أو فقدان
 .طعم الرائحة
 هل یمكن لطفلي أن یأتي إلى الموافقة المسبقة عن علم وهو یعاني من أعراض تشبه أعراض البرد ، مثل سیالن األنف أو االحتقان أو ●
 عطس؟
 نعم. من المحتمل أن یصاب جمیع األطفال "بنزلة برد" أو تظهر علیهم أعراض تشبه أعراض البرد. سیالن األنف أو العطس
 .التي نفحصها في الصباح COVID-19 لیست من بین أعراض
 .اشرح الجدول الزمني للتوصیل واالستالم ●
 من أجل تقلیل عدد األطفال واآلباء الذین یصلون في نفس الوقت للتسلیم
 واالستالم ، سیتم منح كل عائلة فترة زمنیة متداخلة. نتوقع أن یحتاج كل األطفال
 لتكون مستعًدا لبدء الیوم الدراسي في الساعة 8:30 صباًحا ، وبالتالي ، فإن أوقات المغادرة الصباحیة لدینا هي
 .بزیادات قدرها 10 دقائق بین الساعة 8 و 8:30 صباًحا
 نطلب منك إخبارنا عندما تخطط الصطحاب طفلك في نهایة كل یوم ونحن
 سنحاول ترتیب جدول االستالم وفًقا لذلك. قد ُیطلب من بعض العائالت نقل
 الفترة الزمنیة إلى وقت سابق أو الحق لتجنب وصول الكثیر من اآلباء في نفس الوقت
 امسك.  من المهم جدا التمسك فتحة وقتك قدر اإلمكان كما نرتب لدینا
 .التوظیف وفقا لذلك
 أین یمكنني توصیل طفلي في سبتمبر؟ ●
 بجوار) Stucco سیأتي أطفال ریاض األطفال إلى المنحدر على الجانب الجنوبي من مبنى
 كنیسة صغیرة). سیصعد كل والد وطفل إلى المنحدر إلظهار "الشاشة الخضراء" على
 الهاتف الذي یشیر إلى اجتیاز فحص الصحة والسالمة. درجة حرارة الطفل
 سیتم أخذها في الجزء العلوي من المنحدر قبل دخول المبنى.  باعتبارها وسیلة للحد من مخاطر
 .التعرض ، ال یسمح للوالدین في أي مبنى الموافقة المسبقة عن علم
 في Aviary سیدخل أطفال الصف األول والثاني عبر مدخل الشرفة المواجه للشرق لمبنى
 شارع 43 و سبروس. سُیطلب من اآلباء إظهار "الشاشة الخضراء" عند هذا المدخل و
 سیتم قیاس درجة حرارة كل طفل قبل دخول المبنى. مرة أخرى اآلباء
 .غیر مسموح به في أي مبنى الموافقة المسبقة عن علم
 تم التحدیث: 8/28/20
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 ماذا عن األقنعة؟ ●
 سوف یرتدي البالغون أقنعة في جمیع األوقات ویرتدي األطفال أقنعة داخل المباني وسیكونون كذلك
 شجعوا على ارتداء األقنعة في الخارج. یجب على األطفال ارتداء قناع عند وصولهم كل یوم و
 أحضر قناًعا آخر في حقیبتهم / حقیبة الظهر كإضافة. ال یتم ارتداء األقنعة عند ارتداء األطفال
 یتناول الطعام. یجب أخذ األقنعة إلى المنزل كل یوم لغسلها. سیكون لدینا أقنعة یمكن التخلص منها
 .متاح إذا نسیهم أي شخص
 ما هو نوع القناع الذي یجب أن یرتدیه طفلي؟ ●
 قد یرتدي األطفال أقنعة یمكن التخلص منها أو أقنعة من القماش یمكن إعادة استخدامها. أهم شيء هو ذلك
 القناع یناسب بشكل مریح أنف وفم الطفل. على أساس السالمة الحالیة
 .توصیات،  نحن ال لن تسمح األقنعة التي یعاد استخدامها مع تنفیس مخیط في الجبهة
 .سیتم إعطاء األطفال قناًعا یمكن التخلص منه إذا جاءوا إلى المدرسة بقناع منفس



 ؟COVID-19 كیف سیتم ضمان السالمة أثناء جائحة ●
 .دلیل األسرة COVID-19 وسوف نتابع جمیع السیاسات والبروتوكوالت المذكورة في منطقتنا ○
 سیتوفر أحدث إصدار .COVID-19 یتم تحدیث دلیل عائلة
 .هكذا
 سوف تكمل العائالت مسح فحص إلكتروني كل صباح وسیقوم جمیع األطفال بذلك ○
 .یتم أخذ درجات الحرارة قبل الدخول
 ، سیرتدي المعلمون أقنعة في جمیع األوقات ویقومون بتطهیر الغرفة بشكل متكرر ○
 .األسطح التي یتم لمسها بشكل متكرر ، والمواد األخرى طوال الیوم
 یتم مراقبة األطفال عن كثب أثناء غسل الیدین وإبعادهم عن األطفال ○
 ، آخر إلى أقصى حد ممكن. أربعة أطفال فقط على طاولة مشتركة للعمل المدرسي
 .األنشطة والغداء والوجبات الخفیفة
 .سیكون لدینا مجموعات أصغر بكثیر من برنامجنا النموذجي في سن المدرسة ○
 :الیوم الدراسي
 كم عدد المعلمین سیكون هناك؟ ●
 سیكون هناك أربعة معلمین في برنامج ریاض األطفال وثالثة معلمین في األول والثاني
 برنامج الصف. یسعدنا أن معظم مدرسینا الرائعین في سن مدرستنا
 سیكون البرنامج مع األطفال لبرنامج الیوم الدراسي. جمیعهم لدیهم خبرة كبیرة
 .العمل مع األطفال في سن المدرسة
 ما الذي سیحتاج طفلي إلحضاره إلى الموافقة المسبقة عن علم؟ ●
 ُیتوقع من األطفال إحضار جهاز الكمبیوتر المحمول الخاص بهم من المنزل كل یوم ، سواء كان الكمبیوتر الذي یمتلكونه أو
 واحد توزعه منطقة المدرسة. یجب علیهم أیًضا إحضار أي شيء من مدرستهم
 .یقول مدرس المنطقة أنهم سیحتاجون
 یجب أن یأتي األطفال بزجاجة ماء كل یوم (ویأخذوها إلى المنزل كل لیلة
 مغسول). تغییر المالبس مفید أیًضا ألن اللعب بالخارج في األیام الممطرة هو جزء مما نفعله
 .فعل! یشعر بعض األطفال براحة أكبر عند دخولهم مالبسهم الجافة
 تم التحدیث: 8/28/20
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 ماذا عن أجهزة الكمبیوتر المحمولة؟ ماذا لو انهارت أو ضاعت؟ ●
 مسؤولیة أجهزة الكمبیوتر المحمولة أو األجهزة األخرى التي ال تخصنا. وبالتالي ، نحن لسنا كذلك PIC ال تتحمل شركة
 .PIC مسؤول عن الممتلكات التي تعرضت للتلف أو الضیاع خالل ساعات وجود األطفال في
 یرجى شرح المنهج؟ ●
 في سن المدرسة بإنشاء المناهج ، لكنهم سیفعلون كل ما في وسعهم PIC لن یقوم مدرسو
 .دعم المنهج الذي یحتاج األطفال التباعه
 خالل الیوم الدراسي ، سندعم الجداول الزمنیة والمناهج االفتراضیة لـ
 كما نفهم حالیا .(SDP) األطفال المسجلین في مدارس منطقة فیالدلفیا التعلیمیة
 .SDP سیتم الحضور كل صباح من قبل معلمي الفصول الدراسیة في
 بتوفیر غیر متصل باإلنترنت PIC یلتزم كل معلم في سن المدرسة
 PIC .األنشطة وتنشیط الوقت في الهواء الطلق لألطفال في كل فئة عمریة على مدار الیوم
 سیكون المعلمون متاحین لدعم األطفال بالتكنولوجیا حسب الحاجة ، وتقدیم الرعایة
 ورعایتنا نعلم أنهم سیحتاجون. في صمیم كل ما نقوم به ، بغض النظر عما إذا كانت التكنولوجیا
 یقود عملنا أكثر مما نأمل ، هو الدعم االجتماعي العاطفي الذي نعرفه
 .سیحتاج األطفال أكثر من أي وقت مضى

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://parentinfantcenter.org/news/covid-19-family-updates-handbook
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://parentinfantcenter.org/news/covid-19-family-updates-handbook


 .بمجرد انتهاء الیوم الدراسي ، سیبدو البرنامج إلى حد كبیر مثل برنامجنا المعتاد بعد المدرسة
 .سیكون هناك الكثیر من الفرص لنوادي المرح ووقت في الهواء الطلق
 في الصباح؟ هل یوجد مكان لحفظ الدراجة أو PIC هل یستطیع طفلي ركوب الدراجة أو السكوتر إلى شركة ●
 سكوتر خالل النهار؟
 قد یقوم طفلك بالتأكید بالدراجة أو السكوتر للذهاب إلى الموافقة المسبقة عن علم ، ولكن لیس لدینا مكان تخزین في هذا الوقت
 .لمغادرة المركبات خالل النهار
 هل یمكن لطفلي إحضار األلعاب من المنزل إلى الموافقة المسبقة عن علم؟ ●
 نحن ال نشجع األطفال على إحضار األلعاب من المنزل. إذا كان الطفل بحاجة إلى إحداث انتقال
 عنصر من المنزل إلى الموافقة المسبقة عن علم ، نشجع صورة عائلیة أو كتاًبا ُمصنًَّفا یوضع في الطفل
 حقیبة ظهر. یمكن مشاركة الكتب في الفصل. قد یحمل الطفل كائًنا انتقالًیا ناعًما
 وال یمكن إخراجها إال PIC أثناء النزول ، ولكن یجب وضعها في حقیبة الظهر الخاصة بهم عند دخولهم
 .خالل وقت القیلولة
 ماذا عن الوجبات الخفیفة والغداء؟ ●
 بیتزا PIC سوف نقدم وجبة خفیفة في الصباح وبعد الظهر كل یوم ، باإلضافة إلى وجبة الغداء. الجمعة في
 یوم! بالنسبة لألطفال القادمین من برنامج التعلیم المبكر ، سیكون هذا استمراًرا رائًعا لـ
 .تقلید محبوب
 هل یمكنني إحضار الكب كیك لعید میالد طفلي؟ ●
 یجب على العائالت إحضار "حلویات" عید المیالد فقط والتي تكون معبأة مسبًقا وغیر مفتوحة. خبز منزلي
 .یجب عدم إحضار العناصر خالل هذا الوقت
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 هل سیتمكن األطفال من استخدام الملعب الجدید في مدرسة بن ألكسندر؟ ●
 .فقط PIC لیس في هذا الوقت. ما زلنا نحصر أطفالنا في استخدام معدات اللعب التي لدینا في
 نحن على یقین من أن كل صباح وبعد كل فصل یستخدم طوال الیوم
 متسلق التطهیر تماما. لیس لدینا هذا النوع من اإلشراف على أي معدات
 .خارج ممتلكاتنا
 ما هي أفضل طریقة للتواصل مع معلمي طفلي؟ ●
 البرید اإللكتروني هو أفضل طریقة للبقاء على اتصال مع معلمیك یومًیا. نحن نتفهم ذلك
 أصبح الوقت الذي تقضیه مع المعلمین وجهًا لوجه محدوًدا بسبب بروتوكوالت السالمة التي وضعناها
 .للحفاظ على صحة الجمیع.  شكرا لكم على تفهمكم
 هل یجب علي إخطار الموافقة المسبقة عن علم بخطط السفر؟ ●
 الحجر الصحي الذاتي COVID-19 یجب على العائالت والموظفین الذین یسافرون إلى دولة بها حاالت متزایدة من
 لمدة 14 یوًما. تبدأ فترة الحجر الصحي من تاریخ العودة إلى فیالدلفیا أو
 Deb المناطق المحیطة. من أجل صحة وسالمة مجتمعنا بالكامل ، نطلب منك إخطار
 من jcarter@parentinfantcenter.orgأو جیسیكا كارتر في dgreen@parentinfantcenter.org األخضر في
 .خطط السفر الخاصة بك حتى نتمكن من تخطیط التوظیف بناًء على أرقام التسجیل
 إذا سافر أحد الوالدین إلى حالة تتطلب الحجر الصحي عند العودة إلى المنزل (لكن الطفل فعل ذلك ●
 ال یسافر) هل یحتاج الطفل إلى البقاء في المنزل لفترة الحجر الصحي؟
 .نعم ، إذا كان الطفل وأفراد األسرة الذین سافروا في نفس المنزل
 هل هناك أي شيء آخر یجب أن نعرفه؟ ●
 بعد اإلعالن عن قرار منطقة المدرسة باالنتقال إلى الوضع االفتراضي بالكامل هذا الخریف ، عملنا
 من الصعب االستجابة بسرعة الحتیاجات األسر واألطفال. بینما نحن حالیا غیر قادرین على



 یخدم طالب الصف الثالث والرابع ، ونأمل أن نتمكن من تقدیم مستوى اجتماعي معین
 .الفرص في وقت الحق
 تدور حول المجتمع ونأمل أن یخطو هذا البرنامج خطوة إلى األمام في الخدمة PIC لطالما كانت
 !مجتمعنا. نحن نعلم أننا سنتعلم جمیعًا معًا
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