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ج.

هامةمالحظة 

ت تحديد هو الكتيب هذا من الغرض  ت سياسا ت عىل الكتيب يعتمد المستمر.  COVID-19جائحة أثناء والرضع اآلباء مركز وإجراءا ت اإلرشادا ي والمتطلبا مراكز حددتها الت

ة  ، (CDC)منها والوقاية األمراض عىل السيطرة  ي الصحية األقسام إىل باإلضافة  ، (OCDEL)المبكر والتعليم الطفل تنمية ومكتب األطفال ، لطب األمريكية واألكاديمي فيالدلفيا ف

يا. وبنسلفان
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ي مهًما دوًرا عائلة كل تلعب  ي وانتشاره  COVID 19-لـ التعرض مخاطر من الحد ف ت باتباع  PICف ت الممارسا ي الموضحة واإلجراءا ب. هذا ف ي المبالغة يمكن ال الكتي ة ف همي أ
ي األوصياء اآلباء / بين والصادق المفتوح التواصل  ي وموظف ت جميع تقرأ أن نتوقع الوقت. هذا خالل  PICومعلم ت العائال ي الواردة التعليما أجل من وتتبعها الكتيب هذا ف
ي المساعدة  ومجتمعنا.وموظفينا أطفالنا وسالمة صحة ضمان ف

ب.

ت  COVID-19حول عامة معلوما

COVID-19  فيروس يسببه مرض هوCoV-2 SARS- ي حديًثا تحديده تم الذي ي بشكل الفيروس يتسبب  .2019ديسمبر ف ي أساس ي ، مرض ف األنفلونزا. أو البرد مثل تنفس
ي ينتقل  ب ف ي الرذاذ طريق عن آلخر شخص من الغال ث عن الناتج الرذاذ (أي التنفس س أو التحد ت عبر وينقل أنفك) نفخ أو السعال أو البصق أو العط ة. التيارا تشمل الهوائي

وضيقوالسعال الحمى  COVID-19لـ النمطية األعراض 

ت تهدف  ت السياسا ي الموضحة واإلجراءا ب ف ي المساعدة إىل الكتي ي وانتشاره  COVID-19لـ التعرض مخاطر تقليل ف وموظفينا وعائالتنا ألطفالنا أمانًا األكثر البيئة وتوفير  PICف

والمجتمع.

أ.

ي موجوًدا طفلك يكون عندما أنه تفهم أن المهم من  هم الموظفين مع اتصال عىل بالضرورة سيكون  ، PICف ي األطفال من وغير هم) (وبالتال بـ اإلصابة لخطر المعرضين أسر

COVID-19  ي ت أو القيود من قدر أي يؤدي لن المجتمع. ف ت أو اإلرشادا ث  ، COVID-19لـ التعرض مخاطر جميع عىل القضاء إىل السياسا من الفيروس ينتقل أن يمكن حي

ت ظهور قبل أو و / أعراض عليهم تظهر ال أشخاص قبل  العدوى.عالما

ي  ي ، األقنعة. ارتداء الصغار ألطفالنا يمكن وال بعد ، تطعيمهم يمكن ال أطفال مع يوم كل نجتمع  ، PICف ي ما كل لفعل يقظتنا مواصلة إىل بحاجة نحن وبالتال وسعنا ف

المجتمع.انتشار أو  COVID-19عدوى أي من للتخفيف 

ت إىل باإلضافة  COVID-19لوباء والمتطورة المستمرة للطبيعة نظرًا أنه مالحظة يرجى  تحتفظ أخرى ، ومصادر بفيالدلفيا الصحة ووزارة  CDCمن بسرعة المتغيرة اإلرشادا

PIC  ي بالحق ت وتغيير تعديل ف ي الموضحة السياسا ي عىل الكتيب هذا ف واألطفال.وموظفيه المركز لمصلحة وقت أي ف

الكتيبهذا من الغرض 

ة  ي ةالمسؤول العائلي

1. مقدمة

ت  .2 COVID-19حول عامة معلوما
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ي  ب (أي الشديد  COVID-19بـ الخاصة الخطر عوامل تشمل األطفال ، ف ب الذي الرئوي االلتها والسكري ، والربو ، واحد ، عام من أقل العمر المستشفى): دخول يتطل
ب وأمراض المناعة ، وتثبيط والسمنة ،  ي الوالدة. منذ القل ي واإلقامة فوق) ، وما  65)السن كبار الخطر: عوامل تشمل البالغين ، ف األجل ، طويلة منشأة المسنين / لرعاية دار ف
ب ، وأمراض الربو ، الرئة / وأمراض  ت القل ي المزمنة الكىل وأمراض والسكري ، الشديدة ، والسمنة المناعة ، نقص وحاال ب الت مرض.والكبد الكىل ، غسيل تتطل

ي  COVID-19انتشار لمنع طريقة أفضل  ي التباعد  (2)أكبر) ؛ أو عاًما  16العمر من يبلغون لمن معززة جرعة اآلن يتضمن (والذي االنتشار واسع التطعيم  (1)خالل من ه االجتماع
ي ليسوا أشخاص مع القناع ارتداء  (3)المنزل) ؛ خارج تكون عندما اآلخرين من األقل عىل أقدام  6بعد عىل نفسك وإبقاء الزحام (تجنب  بشكل اليدين غسل  (4)و منزلك ؛ ف
األقل).عىل كحول  ٪60بنسبة اليدين مطهر أو والصابون (بالماء متكرر 

ب شخص مع الوثيق االتصال التعرض:  ي  COVIDبفيروس مصا ي ، االختبار بعد قبل / (أو األعراض ظهور بعد أيام  10وحتى قبل ساعة  48بين وقت أي ف لم إذا اإليجاب
أعراض).أي لديهم يكن 

أسرتك.خارج ما بشخص وثيق اتصال عىل تكون أن التجمع: 

ة: األسرة  ي يعيشون أشخاص من األسرة تتكون المعيشي ة لفترة مشترك مكان ف الزمن.من طويل
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ًيا يوجد  ت من العديد حال ي المرحلة عىل اعتماًدا  COVID-19لـ المعتمدة العالجا ة. للرعاية فيها تتقدم الت ت من العديد تعمل الطبي ة أكثر بشكل العالجا ي إعطائها عند فاعلي ف
.COVID-19ألعراض والعالج التقييم عن بسرعة البحث المهم من يجعل مما المرض ، مسار من مبكر وقت 

ت تعريفا

س.  ب قد نف ب األنف ، بسيالن األطفال يصا ي قدمهم. أصابع لون تغير أو الطعام ، من جديد ونفور الشم ، أو التذوق وفقدان الحلق ، والتها بـ المصابين األشخاص بعض يعان
COVID-19  ي آالم من ب الجسم ف ي واضطرا ة. كأعراضهم إسهال أو و / المعدة ف ي ي ال األول ي اإلطالق. عىل أعراض أي من  COVID-19بـ المصابين األشخاص بعض يعان تعان

ت من  COVID-19بـ المصابين من أقلية  ي صعوبا س ف ب التنف ب الذي الرئوي وااللتها المستشفى.دخول يتطل

ب الوثيق: االتصال  ساعة. 24مدار عىل دقيقة  15من وألكثر أقدام  6من أقر

ت اللقاح واألطفال األسرة أفراد جميع يتلقى أن بشدة يوصى  هلين. يكونون عندما والمعززا ب اللقاح مؤ ي للتوظيف اآلن مطلو هلين ليسوا الذين أولئك لجميع  PICف مؤ
ي واحدة ساعة من أكثر منشآتنا داخل الموجودين إلخ) التدخل ، دعم أشخاص استشاريين ، (مقاولين ، خارجيين أفراد وألي إعفاء عىل للحصول  األسبوع.ف

ي اآلخرين عن  COVID-19بـ إصابتهم ثبتت الذين األشخاص تماًما يفصل العزل:  النوم).غرفة أو المطبخ أو الحمام يتشاركون (ال المنزل ف

ت اللقاحا

ي: الحجر  هم األشخاص يفصل الصح ي للبقاء ويقيد .COVID-19لـ تعرضوا قد كانوا إذا منازلهم ف

ًيا يوجد هذا ، الكتيب تحديث من اعتباًرا  ت ثالثة حال ي والدواء الغذاء إدارة من معتمدة  COVID-19لقاحا ت ف ولقاح -mRNA ، BioNTech Pfizer(لقاح المتحدة الواليا
mRNA ، Moderna  ولقاحJohnson). & Johnson  ت هذه عىل الموافقة تمت ًيا اللقاحا ت  5العمر من يبلغ شخص ألي حال ي بما أكثر ، أو سنوا ت. الحوامل ذلك ف والمرضعا

هذه اللقاح ، من  COVID-19عدوى التقاط يمكنك ال  ت و ت تتسبب ال بك. الخاص النووي الحمض عىل تؤثر ال اللقاحا ي اللقاحا ئ.بشكل إيجابًيا  COVIDاختبار يكون أن ف خاط

لدينا.علم عن المسبقة الموافقة عمل طاقم بين  ٪100تطعيم معدل لدينا 
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عنهالتقارير وإعداد ومراقبته  COVID-19فحص أ. 

ي ،  COVIDفحص استبيان إكمال عىل قادًرا تكن لم إذا ج.  الفرز.أسئلة شفهياً المسؤول وسيطرح الجرس دق المبنى. دخول عدم فيرجى اليوم

ة التطعيم جرعة من أسبوعين بعد الكامل: التطعيم  جونسون.آند جونسون لقاح من أسبوعين بعد أو المرسال ، الرنا من الثاني

ت إصابتك تشخيص تم إذا ز. اإلبالغ:  بهاالتصال فعليك  ، COVID-19بـ المقربين األشخاص أحد أو طفلك أو أن
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ي: الفحص  ت جميع ستقوم أ. اليوم ي بريد أو نصية رسالة عبر يومًيا  COVIDفحص استبيان بإكمال والموظفين العائال يجب النزول. أثناء النتائج وإظهار إلكترون
الشاشة عرض يجب األطفال ، تسليم يتم عندما ب. يوم. كل  PICإىل الحضور أجل من خضراء") "شاشة عىل (الحصول الفحص اجتياز والموظفين األطفال عىل 

ي الذي للمعلم الخضراء  ي إما طفلك ، يحي ب عند أو الخارج ف الفصل.با

ستطور  .Fواحدة. نقدم وسوف  dgreen@parentinfantcenter.orgعىل  Green Debإخطار فيرجى لمنزلك ، حرارة مقياس شراء من تتمكن لم إذا ه. 
ي سجل عىل وتحافظ علم عن المسبقة الموافقة إدارة  ت. والتعرض  COVID-19أعراض تتبع لغرض والموظفين األطفال لجميع نشط إلكترون ستتم وااللتهابا

ت هذه مراجعة  ي للمساعدة أسبوعًيا البيانا ت توجيه ف ت. المتعلقة القرارا ت أي اتخاذ يتم بالعمليا ة الفصول إلغالق قرارا بأكمله المركز أو الفردية الدراسي
ي العامة الصحة إدارة قبل من  COVID-19بسبب  ت وفًقا أو فيالدلفيا ف ت أو الوالية أو المدينة لتوجيها ة.التوجيها ي الفيدرال

ت إذا  ًيا بريًدا أرسل  :COVIDلـ إيجابية طفلك اختبار نتيجة كان و  dgreen@parentinfantcenter.orgإىل إلكترون
jcarter@parentinfantcenter.org  ي بما ة والفصول االختبار وتاريخ األعراض الفور عىل ذلك ف ت وأي الدراسي معروفة.أخرى اتصال جها

ث" بإرسال قم  أداة عىل الرابط هذا عىل العثور أيًضا يمكنك النموذج. هذا مع ذلك) إىل وما (األعراض ، بطفلك الخاص  COVIDبـ المتعلق "الحد
ة الفحص  بنا.الخاصة اليومي

يوم.كل  PICإىل القدوم قبل حرارتهم درجة من التحقق الموظفين من ُيطلب كما يوم. كل 

ب د. المراقبة:  ت من ُيطل PICإىل القدوم قبل أطفالهم حرارة درجة من التحقق العائال

ث لقاح جرعة من أسبوعين بعد والتعزيز: التطعيم تم  ي ثانية جرعة (أو  COVID-19لـ ("ُمعزز") ثال ة ف  Johnson).& Johnsonلقاح حال

ي أو األعراض ، اختبار نتائج ينتظر ما شخص  ي التحديث (تم  :COVIDبـ شبيهة أعراض من يعان ث إرسال نموذج امأل  (1/13/2022ف عىل  COVIDحد
.(parentinfantcenter.org)الويب عىل موقعنا 

والتعرضوأعراضه عنه واإلبالغ  COVID-19رصد  .3
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ت اتباع  PICستواصل  ت). 5سن دون (األطفال الملقحين غير األشخاص بسفر يتعلق فيما  CDCإرشادا سنوا

ي  COVID-19بعدوى بها مشتبه أو مؤكدة إصابة لديه علم عن المسبقة الموافقة خارج من بشخص وثيق اتصال عىل كان أو  .2 ة العشرة األيام ف الموظف تطعيم يتم لم (ما الماضي

ي بالكامل ،  ة ، هذه وف ت انظر الحال أدناه).التوجيها

ي األسرة وأفراد والموظفين لألطفال علم عن المسبقة الموافقة تسمح لن  ت  .1كانوا: إذا الموقع ف ت عليهم ظهر النحو عىل  ، COVID-19أعراض تشبه أعراض عالما
خالل:من المحدد 

ي البقاء عليهم فيجب أطفالك ، طفلك / اختبار يتم لم إذا  ي والحجر المنزل ف السفر.بعد أيام  10لمدة الصح

ي -LIKE COVIDتشبه أعراض  .1 علمعن المسبقة الموافقة خارج أو المنزل ف

ب  ة الرعاية مقدم من اطل ي الموظف الطفل / بقاء يتطلب ال الذي البديل التشخيص وتوثيق تقييمها الطبي المنزل.ف

ت جميع سرية عىل الحفاظ يجب  ة ، المعلوما ي بما الصحي األسرة.وأفراد والموظفين  PICأطفال لجميع  COVID-19تشخيص واختبار / األعراض ذلك ف

ة أو بالطائرة يسافرون أطفالك طفلك / كان إذا  ي) ، التنقل (خارج القطار أو الحافل ي والبقاء السفر من أيام  7-5بعد  PCR COVIDاختبار إجراء عليك فيجب المحل ي والحجر المنزل ف أيام  7لمدة الذات

ة  ي ابق سلبًيا ، االختبار أجريت لو حتى السفر. بعد كامل ة. أيام  7لمدة نفسك وعزل المنزل ف اإلصابة.من اآلخرين لحماية نفسك فاعزل إيجابًيا ، اختبارك كان إذا كامل

يء ، الغثيان /  األنف.سيالن احتقان / التعب ، اإلسهال ، الق

أو

ت تمتنع أن المهم من  ت نشر عن الموظفون أو و / العائال ت حول معلوما ة  COVID-19حاال ي. الفصل خارج شخص أي مع المؤكدة أو المحتمل هذا اعتبار يجب الدراس

ت  ت.هذه توصيل بتنسيق علم عن المسبقة الموافقة مسؤولو سيقوم للغاية. سرية معلوما المعلوما

ة: األعراض من األقل عىل اثنان ب.  ي ي آالم قشعريرة ، قشعريرة ، التال ت ، ف ب صداع ، العضال ي التها الحلق ،ف

ي ابق أ):  4(انظر  COVIDبـ شبيهة أعراض عليهم تظهر الذين الموظفين أو األطفال عىل يجب  ث التقديم نموذج امأل ب. المنزل ف  PCRاختبار عىل احصل ج. موقعنا عىل  COVIDلحد

COVID-19  أدناه)االختبار حول مالحظة  -د القسم (انظر سريع مستضد اختبار أو

ة: األعراض من األقل عىل واحد أ.  ي ي جديد ضيق مستمر ، أو جديد سعال  <) ، (100.0حمى التال س / ف ي صعوبة التنف س ف عىل للطفل ، األساس خط (فوق التنف

ي ضيق لديهم كان إذا المثال ، سبيل  س ف أوالصغار) األطفال عند للطعام كره عادًة (ُيالحظ الرائحة أو الذوق للربو. جديد فقدان متقطع) ، بشكل الربو من سعال أو التنف
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ت ج-  للسفرالمحجر إرشادا

ت ب.  هم بأعراض المصابين أو المرضى للموظفين إرشادا وأطفالهموأسر

ت د-  19-كوفيد مرض تشبه أعراض من يعانون لمن إرشادا

Machine Translated by Google
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ي اليوم خالل كوفيد تشبه أعراض  .2 علمعن المسبقة الموافقة ف

ي الطفل أن الموظفين أحد اكتشف إذا أ.  ي ، اليوم خالل  "COVID-19بـ شبيهة "أعراض من يعان ب فسيتم الدراس موارد غرفة إىل الفور عىل الطفل اصطحا
ة (المنطقة العائلة  س سمح (إذا الموظفين أحد مع بالخارج سينتظر أو لدينا) المعينة المرضي ب موظف أي سيعود ب. بذلك ). الطق تشبه بأعراض يصا
ي المنزل إىل  COVID-19أعراض  ب ف ممكن.وقت أقر

ت تظل  ي  (PCR)المتسلسل البوليميراز تفاعل اختبارا ة الطريقة ه عدوى عن للكشف وخصوصياتها للغاية العالية لحساسيتها نظرًا  COVIDالختبار المفضل

COVID.  أسر لدى والعمل األطفال رعاية أيام ضياع إىل يؤدي قد مما أيام عدة النتائج أو و / هذا المتسلسل البوليميراز تفاعل اختبار عىل الحصول يستغرق قد

ي للسيناريو السريع المستضد اختبار نقبل سوف لذلك ، نتيجة علم. عن المسبقة الموافقة  فقط:التال

(مثل األخرى األعراض تتحسن  .3و ساعة ؛  24لمدة أدفيل)) (موترين ، إيبوبروفين أو (تايلينول) أسيتامينوفين (مثل األدوية 
األنف).وسيالن السعال 

COVIDتشبه أعراض تجربة بعد علم عن المسبقة الموافقة إىل العودة  .3

االختبارعىل مالحظة  .4
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ثالثا.

إىل للعودة الضد مولد المتسلسل / البوليميراز تفاعل اختبار إجراء فيجب البديل ، التشخيص توثيق عىل قادًرا الطبيب يكن لم إذا ملحوظة: 
ي علم عن المسبقة الموافقة  أيام. 10من أقل ف

للحرارةمخفضة أدوية أي استخدام دون الحمى من خاٍل الفرد يكون أن  .2

أنا.

ت أن ثبت لقد  ت اختبارا ي جيد بشكل تعمل السريعة المستضدا ت ف ي  COVIDحاال ي أعراض ، عليها تظهر الت ي وبالتال ي معقول بديل فه ة. هذه ف يمكن ال الحال

ي الحجر لتقصير السريع المستضد اختبار استخدام  أعراض لديه كان إذا علم عن المسبقة الموافقة إىل للعودة ما شخص مسح أو  ، COVIDلـ التعرض بعد الصح

س شخص لتقييم أو  ، COVIDلـ وتعرض  أعراض.لديه لي

ت سوى نقبل لن  ت اختبارا ي السريعة المستضدا ي المثال ، سبيل (عىل الطبيون المهنيون بها يقوم الت ة ف ي ب عيادة أو الصيدل ة الرعاية مركز أو الطبي أو العاجل

ًيا نقبل ال االختبار). موقع  ي  COVIDاختبار حال المنزلف

يا.  ة الرعاية مقدم قام ثان ي البقاء الموظف الطفل / من يتطلب ال الذي البديل التشخيص وتوثيق الموظف الطفل / بتقييم الطبي المنزل ، ف
ي  ة المركز بمعايير الفرد ويف ي ما كل أو ساعة)؛  24األقل عىل حمى وجود عدم (أي المرض بعد للعودة القياسي ت  .1صحيح: يل عىل أيام  10مر
ي اختبار ب. أو األعراض ظهور أ. منذ األقل  وأعراض ؛ هناك تكن لم إذا إيجاب

ي الموظف أو الطفل عىل األعراض ظهور  • بشخص اتصال عىل الموظف أو الطفل يكن لم  •و ذلك) ، إىل وما والسعال األنف وسيالن الحمى من (يعان
ب  ي COVID-19بـ مصا ف

إذا: COVIDبـ شبيهة ألعراض تعرضهم بعد علم عن المسبقة الموافقة إىل الموظفون األطفال / يعود قد د. 

الماضية.يوًما  14الـ 

ي االختبار  ي المستضد  PCR / COVID-19لـ األول ي سلب ة المركز بمعايير الفرد ويف وجود عدم (أي المرض بعد للعودة القياسي
أواألقل) ؛ عىل ساعة  24لمدة حمى 
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ي علم عن المسبقة الموافقة إىل العودة خيار ليشمل الدليل هذا تحديث تم مالحظة ،  ي. PCR COVIDاختبار عىل الحصول تم إذا الثامن اليوم ف سلب

ي للحجر حاجة ال أ.  ي أن ويمكن الصح ُيقبل أخرى ، (مرة  7-5األيام بين  PCRاختبار عىل الحصول يجب ب. علم عن المسبقة الموافقة إىل تأت
ي  PCRاختبار فقط  هذاف

ي أنه تبين لشخص علم عن المسبقة الموافقة خارج الطفل أو الموظفين أحد تعرض إذا  ث نموذج ملء الفرد عىل فيجب  ، COVID-19لـ إيجاب  COVIDبـ المرتبط الحد
التعرض:كان إذا التعرض عن اإلبالغ يجب موقعنا. عىل 
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ب الشخص كان إذا  .2 بالكاملتطعيمه تم قد المصا

ب الشخص تطعيم يتم لم إذا  .1 كاملبشكل المصا

ت بالنسبة نفسه هو التوجيه هذا مالحظة ،  ة.غير االتصال لجها ي المنزل

ي اختبار إجراء تم إذا الخصوص ، وجه (عىل الجودة. مراقبة ضمان عىل القدرة عدم بسبب النتائج ،  نتيجة عىل تحصل فقد األمثل ، المستوى دون منزل

ي يعرض قد مما خاطئة سلبية  للخطر.)واألطفال علم عن المسبقة الموافقة موظف

ي البقاء أ.  ي ابق ب. أو اختبار دون أيام  10لمدة المنزل ف ي علم عن المسبقة الموافقة إىل العودة ويمكنك أيام  7لمدة المنزل ف الثامن اليوم ف
ي  PCR COVIDباختبار  ي إجراؤه تم الذي السلب ي مقبول  PCRاختبار (فقط  .7-5األيام ف السيناريو.)هذا ف

أن من الرغم عىل األعراض). عن النظر (بغض مصابًا كنت إذا ما لتحديد الفور عىل االختبار عن البحث عىل المعرضين األفراد جميع نشجع مرة ، ألول التعرض عىل التعرف بعد 
س) ، اليوم قبل سلبًيا اختباًرا أجريت لو حتى  COVIDبـ مصابًا تكون قد (لذلك أيام  5-1بين تتراوح المعتادة الحضانة فترة  بالفعل مصابًا كنت إذا ما تحديد الجدير فمن الخام
ي  ي فنحن سلبًيا ، األول اختبارك كان إذا األول. اليوم ف ت نوص أدناه.الموضحة التالية بالخطوا

ب الشخص تطعيم يتم لم إذا  .1 ي ابق أ. كامل بشكل المصا ي ابق ب. أو أيام  10لمدة المنزل ف أيام  7لمدة المنزل ف
ي علم عن المسبقة الموافقة إىل العودة ويمكنك  بسلبيةالثامن اليوم ف

.7-5األيام بين إجراؤه تم الذي  PCR COVIDاختبار 

ت بالنسبة  هذا موظف.) أو علم عن المسبقة الموافقة طفل مع يعيش ال  COVIDبفيروس إصابته ثبتت الذي الشخص أن (أي األسرة أفراد لغير للتعرضا جميع يشمل و
ت  ة.للفصول التعرض حاال الدراسي

سيناريو.)

ي  • و ، COVID-19بـ إصابته تأكيد تم لشخص ساعة  24مدار عىل دقيقة  15من ألكثر أقل أو أقدام  6نطاق ف

الموظفين.):أحد أو علم عن المسبقة الموافقة طفل مع يعيش  COVIDبفيروس إصابته ثبتت الذي الشخص المثال ، سبيل (عىل األسرة لتعرض بالنسبة  ***

ث  • ي التعرض هذا حد ي الشخص أعراض ظهور بعد أيام  10مرور قبل ساعة  48بين وقت أي ف ي ، االختبار (أو  COVIDلـ اإليجاب هناك تكن لم إذا اإليجاب
أعراض).

ي  COVID-19ل إيجاب

ت هـ.  للفحصتعرض الذي الطفل أو العامل بالعضو خاصة إرشادا
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ت هذه تتضمن ملحوظة ،  ي الحجر إىل الحاجة اإلرشادا ي الصح ت الرتفاع نظرًا المنزل األسر.داخل  COVIDانتقال معدال

ت تنص  *** ت أن عىل  PDPHإرشادا ب قد المنزلية االتصال "جها ي أو  PDPHقبل من إما التحقيق ، من مزيًدا تتطل ي". الحجر تواريخ لتحديد المدرسة ، مسؤول عندما أنه ثبت لقد الصح

ي اآلخرون األشخاص يكون  ، COVIDبـ مصابًا األسرة أفراد أحد يكون  ت وضع تم لذلك ، نتيجة تطعيمهم. تم لو حتى  ، COVIDبـ لإلصابة عرضة أكثر األسرة تلك ف ة إرشادا ت منفصل للتعرضا

ة. ي المنزل

عليهم:يجب المناعة ، كبت من يعانون أو المستشفى) دخولهم عند 

ة المبادئ و.  COVID-19لـ إيجابًيا يختبر الذي الطفل أو األسرة أفراد أو للموظفين التوجيهي

حمى وجود عدم من ساعة  24ود. مرة ألول األعراض ظهور من يوًما  20بعد علم عن المسبقة الموافقة إىل العودة ج. 

للحمىخافض دواء وبدون 
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وجود عدم من ساعة  24ب. و مرة ألول األعراض ظهور من أيام  10بعد علم عن المسبقة الموافقة إىل العودة أ. 

للحمىخافض دواء وبدون حمى 

ب الشخص كان إذا  .2 ي ابق أ. بالكامل تطعيمه تم قد المصا كان إذا ج.  .7-5األيام بين  PCR COVIDاختبار عىل احصل ب. و أيام  5لمدة المنزل ف

ي عند العودة فيمكنهم سلبًيا ،  PCRاختبار  ي.االختبار تلق السلب

ت إذا  .3 ة الشخص اختبار نتيجة كان ت  ، COVID-19لـ إيجابي ( تتطلب COVID-19بـ حادة عدوى عليه وظهر

ة: نتائج أثبتت الذي الشخص عىل  COVIDأعراض تظهر لم إذا  .1الملقحين وغير تلقيحهم تم الذين األشخاص من لكل  علم عن المسبقة الموافقة إىل العودة إيجابي
COVIDاختبار تاريخ من أيام  10بعد 

ت إذا  .2 ت الذي الشخص عىل كوفيد مرض أعراض ظهر إيجابية:اختباره نتيجة جاء

ت يخضعون األفراد أن نتفهم نحن  ت انتظار أثناء منزلية الختبارا ي فيما صعًبا. أمرًا يكون قد النتائج فهم وأن المتسلسل البوليميراز تفاعل اختبارا ت بعض يل ي التحديا ها الت مؤخرًا واجهنا

ت  ي والبروتوكوال سنتبعها.الت

ي المسجلين األطفال جميع عن باإلبالغ  PICمسؤولو سيقوم  ت لديهم الذين والموظفين علم عن المسبقة الموافقة ف ي العامة الصحة إدارة إىل إيجابية  COVIDاختبارا  (PDPH)فيالدلفيا ف

اإلغالق.إىل والحاجة االتصال تتبع حول تعليماتهم وسيتبعون 

ب للفرد بالنسبة  • ي واختبار بأعراض المصا ي اختبار هذا أن نفترض المتسلسل): البوليميراز تفاعل اختبار انتظار (أثناء إيجابية بنتيجة منزل ي إيجاب ت جميع ونتبع حقيق اإلرشادا

.COVIDبفيروس إصابته ثبتت الذي للفرد 

ب إذا  ي موظف أو طفل أصي ي وكان  COVID-19بعدوى  PICف ي الحجر إىل سيحتاجون لإلصابة تعرضوا الذين الموظفين األطفال / هؤالء فإن العدوى ، فترة خالل  PICف موضح هو كما الصح

ي  ي فصل إغالق إىل ذلك يؤدي قد  .(Eالقسم ف أكثر.أو واحد دراس

ت  ة) الرئيسية االختبارا ت إىل الوصول إىل باإلضافة المتسلسل ، البوليميراز تفاعل اختبار إىل الوصول أن نتفهم نحن (الذاتي ت مجموعا يمثل أن يمكن المنزلية األدوا

ي كبيرًا تحديًا  ي.الوقت ف الحال
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5.

يء قبل  .4 علمعن المسبقة الموافقة إىل المج

.COVIDعدوى الستبعاد اختبار إلجراء حاجة هناك ستكون 

ي المبالغة يمكن ال  • ة ف همي مجتمعنا وسالمة صحة أجل من الوقت. هذا خالل علم عن المسبقة والموافقة األوصياء الوالدين / بين والصادق المفتوح التواصل أ
ت تتبع من نتمكن حتى  COVID-19بـ طفلك إصابة تشخيص تم إذا  PICإخطار منك نطلب بالكامل ،  لزم إذا مرافقنا آثار من والتخفيف مناسب بشكل االتصال جها

ت هذه لنا ستسمح األمر.  ت أي بتتبع أيًضا المعلوما ها ي محتملة اتجا ي  COVID-19عدوى ف  Green Debبـ االتصال يرجى علم. عن المسبقة الموافقة عىل تؤثر الت
ي كارتر وجيسيكا  dgreen@parentinfantcenter.orgعىل  .jcarter@parentinfantcenter.orgف

ي ال الذي للفرد بالنسبة  • ي اختبار ولديه أعراض من يعان أبـ متبوًعا إيجابية بنتيجة منزل

سلبية.اختبار نتيجة استالم تم 

ي طفل أو مدرس هناك كان إذا ب.  ي الفصل ف ت للطفل الدراس ة ، اختباره نتيجة كان ي فقد إيجابي أو لديه يكون أال بشرط علم ، عن المسبقة الموافقة إىل الشقيق يأت
ت إذا مؤكد.  COVID-19أن أو أعراض شقيقه  ي الحجر الطفل عىل فيجب الطفل ، أو األخ عىل األعراض ظهر .(6الصفحة (انظر  .COVIDاختبار انتظار أثناء الصح

ي: PCRاختبار  السلب

ي الطفل كان إذا ج.  ي الشقيق يبقى أن فيجب االختبار ، وينتظر  COVIDبـ شبيهة أعراض من يعان حتىالمنزل ف
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ي الحجر عليه فيجب  ، COVIDبفيروس إصابته ثبتت شقيق الطفل لدى كان إذا ج :  يالمبين النحو عىل الصح ف

صحة عىل التطعيم توثيق مع أو بالفرد الخاصة التطعيم بطاقة من نسخة مع  ، COVID-19ضد بالتطعيم  Carter Jessicaو  Green Debإبالغ يجب  •
الطبيب

ب للفرد بالنسبة  • ي اختبار ولديه بأعراض المصا مستضدالمتسلسل / البوليميراز تفاعل سلبية: بنتيجة منزل

ت  Eالقسم  ة).(لالتصاال ي المنزل

التقييم.استمارة 

ت اتبع  سلبية.اختبار نتيجة عىل للحصول اإلرشادا

ي تقييم نموذج  (1)إىل األطفال جميع سيحتاج  • ث صح ي محد ي واحد عام من أقل لألطفال أشهر  6غضون (ف  (2)و فوق) وما واحد عام من لألطفال واحد عام غضون وف
ث طارئ اتصال نموذج  ي محد يء قبل أشهر)  6غضون (ف ت جميع إدخال يجب علم. عن المسبقة الموافقة إىل المج ي اللقاح معلوما ي ، التقييم نموذج ف ويجب الصح
ة الرعاية مقدم قِبل من وتأريخه النموذج توقيع  عىل متاحة النماذج المحدثة. النماذج هذه بدون علم عن المسبقة الموافقة إىل القدوم طفل ألي يجوز ال بك. الخاص الطبي
 website.PIC'sموقع 

ي أ.  تمرافق السيارا

ي بفاصل جمعهما تم  ، PCRلـ سلبيين اختبارين إجراء يلزم  أنتحديد أجل من ساعة ،  24عن يقل ال زمن

متى.مطلوبًا / أم مناسًبا المركز إغالق كان إذا ما لتقرير بفيالدلفيا الصحة وزارة مع  PICستعمل 

ي االختبار كان  ة. إيجابية نتيجة المنزل للفردفيمكن  ، PCRلـ سلبيين اختبارين توثيق تم إذا خاطئ

ت  واستالمهالطفل إنزال إجراءا

I.  التغطيةبسبب علم عن المسبقة الموافقة من للمركز محتمل إغالق

توالتعرض األشقاء ح.  للفيروسا
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ي استخدام عليهم يجب الذين واألطفال للموظفين بالنسبة أ.  ت ، مرافق ب جميع نشجع السيارا هم تزيد الذين األطفال بخالف الركا عىل عامين عن أعمار
ت إذا أقنعة ارتداء  مًعا.يعيشون ال أفراًدا ستشمل السيارة كان
ب عدد حصر ج. السيارة. دخول وبعد قبل األقل عىل كحول  ٪60عىل يحتوي الذي اليدين معقم استخدم ب.  ي الركا الضروريين األشخاص عىل السيارة ف

ممكنا،كان اذا فقط. 

ب عند  ي ، الفصل إىل الذها ي الفصل خارج اآلباء سينزل الدراس ي الفصل إىل بالدخول لهم ُيسمح وال ألطفالهم الدراس الوقت.هذا خالل الدراس

المنزل.إىل العودة إىل الطفل سيحتاج الفرز ، أسئلة عىل بنجاح اإلجابة بعد المبنى لدخول المسؤول من إذن أو الخضراء ، الشاشة بدون 

س أن يجب  ب يجل ي الحال هو كما اإلمكان ، قدر السائق عن بعيًدا الركا ي المقعد ف السائق.مقابل مائل بشكل الخلف
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س من اعتباًرا  ي دخول للوالدين يمكن  ، 2021أغسط ي الفصل كان إذا المحدد. والتوصيل اإلنزال وقت خالل المبان ي النزول أثناء الداخل ف فيجب الصباح ، ف

ب  ي الفصل كان إذا الدراسة. حجرة إىل مباشرة األطفال اصطحا ي الفصل كان إذا الملعب. بوابة عند األطفال إنزال فيجب الطبيعة ، ملعب ف  Sandboxمنطقة ف

ي طفله ، مع الملعب إىل الدخول المنزل من ينزل الذي للشخص فيمكن الطبيعة) ، ملعب (خلف  منطقة إىل البوابة عند طفله وإنزال التسلق هيكل خلف والمش

sandbox.

ت.  FOBsمن اثنين إصدار يتم  ب التسليم ، موقع إىل الوصول عند للعائال ت من نطل مدخل.كل أمام المتاح اليدين معقم استخدام العائال

ت  بفيالدلفيا:العامة الصحة إدارة من مباشرة مأخوذة التوصيا

ي الفحص استبيان استبيان إرسال سيتم  ة الرسائل عبر أسرة كل إىل الصح صباح.كل النصي

ت  -باء  التسليمإجراءا

ب  ت من نطل ي أكبر مساحة لضمان المغادرة أو للدخول االتجاه إىل تشير أسهم أي اتباع العائال ت.ف الممرا

ت ج.  االستالمإجراءا

ي مستمرون نحن  ي االزدحام لمنع المذهل واالستالم اإلنزال جدول ف ت ، ف ي ولمساعدتنا الممرا ة. الفصول تغطية جداول ف ب الدراسي ت جميع من نطل العائال

ة.والتوصيل التوصيل بمواعيد االلتزام  المجدول

ي الذي للمعلم الخضراء" "شاشتهم إظهار إىل المنزل من ينزلون الذين األشخاص سيحتاج  ب عند طفلهم يحي ي أو البا ي أو الملعب ف رمل.منطقة ف

الدوران.إعادة عدم وضع عىل الهواء تكييف التهوية / ضبط أو النوافذ فتح طريق عن التهوية بتحسين قم د. 

ب  ت من نطل ي يقضونه الذي الوقت تحديد العائال ث ف ت المعلمين / مع التحد ي االزدحام لتجنب والتوصيل اإلنزال أثناء األخرى العائال هة ف ت والتعرض الرد ة لفترا طويل

األطفال.الموظفين / للمعلمين / 

ة السيارة مقاعد جميع بتخزين قم ه.  ت أو لألطفال الشخصي ت مسح يجب ملوثة. تكون قد األسطح هذه ألن األطفال متناول عن بعيًدا األطفال عربا عربا
ي األطفال  االستخدام.بين بمطهر للتنزه المدرسة تستخدمها الت
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ي  ة ف ي ، الفصل من االستالم حال ي الفصل خارج اآلباء يلتقط سوف الدراس ي.الفصل إىل بالدخول لهم ُيسمح وال ألطفالهم الدراس الدراس

ي  ة ف ب حال ي الركو ي طفله. البوابة عند بالتوصيل يقوم الذي الشخص ينتظر أن يجب الطبيعة ، ملعب ف ة ف ي االلتقاط حال الطبيعة ، ملعب خلف الرمل الصندوق منطقة ف

الرمل.الصندوق منطقة إىل المؤدية البوابة عند طفله والتقاط التسلق هيكل خلف والسير الطبيعة ملعب إىل الدخول الصغير للشخص يمكن 

ي وضعه يجب ولكن الراحة ، لوقت طري صغير محشو حيوان إحضار لألطفال يجوز  • الموافقة دخولهم عند بهم الخاصة الظهر حقيبة ف

الراحة.وقت أثناء إال إخراجها يمكن وال علم عن المسبقة 

ة العناصر عىل تحتوي أن يجب  ي لسرير ورقة  -التال
األطفالسرير أو األطفال 

الحقيبةطفلك. مع غسلها) (يفضل برباط حقيبة أو ظهر حقيبة إرسال يرجى  •
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ت إذا  األسود.السطح عىل وممتلكاتهم معلمهم مع األطفال سينتظر مساًء ،  5:55الساعة بعد وصل

ب إحضار عدم األطفال عىل يجب  • ي عنصر إحضار إىل الطفل احتاج إذا المنزل. من األلعا منانتقال

س من اعتباًرا  ت لجميع يمكن  ، 2021أغسط ي دخول العائال ب باستخدام المبان ة الفصول بعض تكون قد طفلهم. اللتقاط فو ي الدراسي ي أو الملعب ف منطقة ف

sandbox.

ب أو عائلية صورة وضع عىل نشجع  ، PICلـ موطًنا  ي ُملصق كتا الطفل.ظهر حقيبة ف

ت تترك قد  • ي العائال ت الطنان (النحل الصغار األطفال للرضع / الدراسية فصولنا ف يرقا ت  (Doodlebugsوالبق البرية واألشياء وال الخاصة األطفال عربا

ي بهم  ي المبنى ف ت حظائر ف ت يجوز ال  •اليوم. طوال المخصصة األطفال عربا ت البخارية للدراجا القمة لمنطقة المجاورة البوابة تجاوز البخارية والدراجا

ت تخزين يمكن  •السوداء.  يالمدخل طول عىل السوداء البوابة خارج الدراجة رف عىل الدراجا الرئيس

أ. القناعارتداء 

الممشى.

ة  • ي ت من العديد  •الراحة لوقت خفيفة بطان ي التغييرا س ف ي المالب ي بها االحتفاظ سيتم الت ب علم عن المسبقة الموافقة ف كو

ي ماء زجاجة أو الصغار لألطفال  ة أكياس  •المدرسة المدرسة / قبل ما سن ف ت يستخدمون الذين لألطفال زجاجي كان إذا الزجاجا

ي بما يومًيا المنزل معينة عناصر إرسال سيتم  •للوجه قناعان عامين: من أكبر العمر  س قنينة أكياس ذلك: ف ب متسخة مالب أكوا

ت إرسال سيتم الصغار لألطفال  ة عناصر إرسال سيتم  •يوم كل تعود أن ويجب للغسيل يومًيا المنزل إىل المياه زجاجا إىل القيلول

لغسلها.الجمعة) (أيام أسبوعًيا المنزل 

ت محاسبة ستتم  ي العائال ي الموضحة المتأخرة بالرسوم مساًء  6:05الساعة بعد تصل الت ة ف العائلة.اتفاقي

التغطيةأثناء الفصل حياة  .7

المنزلمن عناصر  .6
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ي هذا وضع مع جديًدا. ثقافًيا معياًرا القناع ارتداء أصبح  ي تنموية كمهارة القناع ارتداء مع علم عن المسبقة الموافقة ستتعامل االعتبار ، ف ة الفصول ف ي الدراسي قبل ما سن ف

ي المدرسة  ت) ،  5-2)والثنائ س سنوا ي الطريقة بنف ولكن ثانية. طبيعة اآلن القناع ارتداء أصبح األطفال ، من للعديد بالنسبة المرحاض. استخدام تعلم مع بها نتعامل الت

ي نستمر فسوف  ، PICعىل جدد هم والذين عامين بعمر األطفال غرف إىل ينتقلون الذين ألولئك بالنسبة  عليها ، تدربنا كلما جديدة ، مهارة أي مع القناع. ارتداء ممارسة ف

ي وجدنا أسهل. أصبحت  ي العام ف توقعنا.مما أفضل بشكل األقنعة يرتدون األطفال أن الماض

للكبارأقنعة  •

ة هو القناع ارتداء أن تذكر  ت نشجع ذلك. عىل الجدد ألولئك الوقت بعض ستستغرق لألطفال تعلم عملي قد مستقل. بشكل وإزالتها األقنعة ارتداء تعلم عىل أطفالهم مساعدة عىل العائال

هدة المفيد من يكون  طفلك.مع قناع ارتداء عن يتحدثان  Guptaوالدكتور  Elmoمشا

ت  الحد هو الهدف ذلك ، من بدالً معلميهم. ومع البعض ببعضهم الوثيق االتصال من الصغار األطفال منع الممكن من يكون لن أنه نعلم نحن الجسدي اإلبعاد إرشادا

ي فصل كل إىل النظر سيتم العدوى. انتقال مخاطر تقليل أجل من وثيق اتصال عىل األشخاص عدد من  ت اتباع وسيتم عائلية كوحدة دراس ة:اإلرشادا ي التال

هم تزيد الذين واألطفال البالغين جميع عىل يجب  • ي قناع ارتداء عامين عن أعمار وفمهمأنوفهم يغط
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ب.

ب  ت من ُيطل ة الوجه أقنعة من  2عن يقل ال ما توفير العائال الثانية.سن فوق ألطفالهم القماشي

ة  ب زلنا ما  .COVID-19لفيروس التعرض خطر من كبير بشكل يقلل أن يمكن القناع ارتداء أن عىل قوية الطبية األدل تزيد الذين األطفال جميع قبل من األقنعة ارتداء نطل

هم  ي شخص وأي الموظفين ، وجميع عامين ، عن أعمار أرضنا.إىل يأت

ي القناع ارتداء سيكون  • س تعليمًيا ، دائًما التعليم ي األطفال مساعدة عىل المعلمون سيعمل  •أبًدا. عقابًيا ولي ت بناء ف وخلع الرتداء الالزمة المهارا
هم  همية سبب وفهم اإلمكان قدر مستقل بشكل أقنعة ي األقنعة ارتداء أ تجالاالقصص باستخدام المدرسة ف ي  ةيعام ب والفن واألغان الجماعية واأللعا

ت  ي والمحادثا ي االجتماع ف ي الصباح ت وف ي للمساعدة أنظمة تطوير إىل باإلضافة صغيرة ، مجموعا يجب ومعقمة. نظيفة عليها والحفاظ األقنعة تتبع ف
ي صعوبة من يعانون الذين األطفال يرتدي أال  س ف ة وقت أثناء أقنعة األطفال يرتدي أال يجب كمامة. التنف ي  •سالمتهم. عىل حفاًظا القيلول ة ف حال

ي  •يوم. كل جديد قناع استخدام يجب منه ، التخلص يمكن قناع استخدام  ة ف ش ، من كمامة استخدام حال عدم يرجى  •يوم. كل غسلها يجب القما
ت استخدام  ت القناع أو القناع من بدالً الوجه) أغطية (اسحب المساما س.بصماما التنف

ي قناع ارتداء طفًال يلتقطون أو ينزلون الذين األفراد جميع عىل يجب  • وفمهم.أنوفهم يغط

ي مطلوبة األقنعة  • هم تزيد الذين لألطفال والخارج الداخل ف ي سنتين عن أعمار .PICف

ة الفصول ستضم  • ي غرفنا وستضم غرفة ، لكل أطفال  9إىل يصل ما الصغار األطفال للرضع / الدراسي غرف وستضم طفًال ،  12إىل يصل ما عامين العمر من تبلغ الت

ي أطفالنا لدى سيكون طفًال.  20و  16بين ما لدينا المدرسة قبل ما  مجموعة.لكل طفًال  30و  25بين ما المدرسة سن ف

س عىل تكون عندما  علم.عن المسبقة الموافقة أس

لألطفالأقنعة  •
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ج.

الدراسة.حجرة إىل عودتهم وبعد الخروج قبل أيديهم األطفال يغسل سوف  •

ة الفصول ستستخدم الصغار: األطفال الرضع /  • ت الدراسي ي األطفال عربا ي للمش ت الطلق الهواء ف األطفالوعربا

ت  ة االحتياجا لألطفالالعاطفي

صعوبة األطفال بعض يواجه قد جديدة. دراسية فصول إىل "ينتقلون" اآلخرين األطفال من والعديد ببرنامجنا الجدد األطفال من العديد فيه يلتحق الذي العام وقت إنه  •

ي  ب الوالد حضور عدم ف ي. الفصل إىل المتسر ث ما غالًبا الدراس ي مدسوسة عائلية صورة ُتحد ب ف أن األفضل من دائًما ، الحال هو كما كبيرًا. فرًقا الطفل ظهر حقيبة جي

ي األطفال لمساعدة استعداد عىل مدرسينا أن من التأكد يرجى الوقت. ذلك يحين عندما بسرعة تغادر ثم ستغادر أنك من طفلك تحذر  ت جميع ف ة اإلجراءا الجديدة الروتيني

ي  علم.عن المسبقة الموافقة إىل العودة عند سيواجهونها الت
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ي  ي المش الطلقالهواء ف

د

ت ستبقى  • ة المجموعا ت عن منفصل ي عدا ما النهار أثناء األخرى المجموعا أقصى كحد دراسيين فصلين ضم سيتم النقطة هذه وعند الطلق ، الهواء ف

ة ("فصول  ب الضروريين. غير والمتطوعين الزوار تقييد سيتم  •لألصدقاء"). دراسي ي زائر أي من ُيطل التطعيم.عىل دليل تقديم أساس

س ، يسمح كما  • ة للفصول بالنسبة يومًيا. األطفال سيخرج الطق وملعب الرمل ، الصندوق الستخدام زمنية جداول بإنشاء قمنا المبكر ، للتعليم الدراسي

ي  TotLotو  ، AZوساحة األسود ، والسطح الطبيعة ،  ت تقصر الت ة الفصول عىل المشتركة المساحا استخدام من األطفال سيتمكن  •لألصدقاء. الدراسي

ت  ة الدرجا ت الهوائي ة والدراجا ة الهوائي ت مسح وسيتم الخارجي ب عند الخوذ استخدام سيستمر استخدام. كل بعد بمطهر الدراجا ت ركو وسيتم الدراجا

ها  استخدام.كل بعد تطهير

ي اآلخرين األطفال مع وثيق اتصال عىل الصغار األطفال يكون أن تماًما نتوقع  • ولن صغار أطفال إنهم البعض. بعضهم يلمسوا وأن األصدقاء" مع الصف "غرفة و صفهم ف

هم. تماًما المناسب السلوك عن نتوقف  ت من تتكون دراسية فصول لدينا يكون أن هو هدفنا أخرى ، مرة لنمو ت أو مجموعا س فردية ، مجموعا اللعب من األطفال منع ولي

ي البعض بعضهم مع  ة. فصولهم ف ي التحديث (تم الدراسي ي سنستمر بينما  (1/10/21ف ي الفصل نظام عىل الحفاظ ف ي بأصدقائنا الخاص الدراس ب لن مكانه ، ف بعد نطل

ي الحجر اآلن  ي ما شخص كان إذا الصح ي الفصل ف ة الفصول وتفاعل  COVIDلفيروس إيجابًيا الدراس ي فقط البعض بعضها مع الدراسي مخاطر إىل بسبب الخارج ، ف

ي للغاية منخفضة انتقال  السيناريو.هذا ف

ي عند بأيديهم األطفال يمسك سوف  • هم تزيد الذين األطفال عىل يجب  •علم. عن المسبقة للموافقة أخرى مرة الدخول عند أيديهم ويغسلون المش أعمار

ي عند األقنعة ارتداء سنتين عن  ي الحرم خارج مواقع إىل المش فيها يمكنهم مواقع إىل فقط األطفال مع المعلمون يسير سوف  .PIC •لمجمع الجامع

ت عىل األطفال يلعب لن الوقت ، هذا خالل اآلخرين. من مسافة عىل الحفاظ  علمعن المسبقة الموافقة مناطق خارج الملعب معدا

ي.الحرم  الجامع

ي اللعب  الطلقالهواء ف

ها  استخدام.كل بعد تطهير

معظممنهم. مقربة عىل يكونوا وأن وإراحتهم ولمسهم األطفال مسك عىل قادرون المعلمون  •

E.

أجلهم.من هناك معلمونا وسيكون العناق إىل األطفال سيحتاج 

.8علمعن المسبقة الموافقة مع التكيف عىل حديًثا المسّجل طفلك مساعدة 
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ي والخاص العام القطاعين بين الشراكة قرض دعم خالل من معلمينا. لدعم بجد عملنا الوباء ، هذا بداية منذ  ت الفيدرال ة والتبرعا ت من السخي  ، PICوأصدقاء عائال

ي أشهر  4لمدة إغالقنا خالل من معلمينا ومزايا رواتب مواصلة من تمكنا  ث.ذلك قدم الذي الفردي للدعم للغاية ممتنون نحن  .2020عام ف يحد
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ت الممتازة الموارد من ثروة لدينا  /familiesfor-supports-covid-19-parentinfantcenter.orgهو: موقعنا عىل الموارد صفحة إىل الرابط  .PICموقع للعائال

https://

ث  •ولماذا. أقنعة سيرتدون المعلمين أن طفلك ذّكر  • طفلك ذّكر  •الصباح. روتين عليه سيبدو الذي الشكل حول طفلك مع مسبًقا جيًدا تحد

ب من تتمكن لن أنك  يوم.كل  PICوإىل من األشياء لحمل حقيبة أو ظهر حقيبة لديه طفلك أن من تأكد  •طفلك. مع الفصل إىل الذها

ي سنستمر  ي المعلمين دعم ف ب إذا أنه طمأنتهم خالل من الدراسية فصولنا ف ي الحجر منهم ُطل ي  COVID-19لـ التعرض بسبب الصح الدفع يتم فسوف  ، PICف

ي.الحجر فترة خالل لهم  الصح

ي الحجر إضافة أثناء  COVID-19علم عن المسبقة الموافقة دفع  ي الصح (24/7/20)الذات

ي االستمرار إىل نحتاج نفقاتنا ، دفع أجل من  ت عىل رسوم فرض ف ت أي خالل العائال ب إذا أو و / األجل قصيرة إغالق عمليا ي الحجر األسرة من ُطل ب الصح ألسبا

علم.عن المسبقة الموافقة خارج 

ة لجنتنا قامت  ي س المال ة الرسوم سياسة بتحديث إدارتنا ومجل ي اآلن موضحة السياسة هذه الطويل. المدى عىل محتمل إغالق مع للتعامل بنا الخاصة الدراسي ف

ة  بنا.الخاصة العائلة اتفاقي

ي معلم. أو طفل من  COVID-19الختبار إيجابية نتيجة عن اإلبالغ فيها يتم مواقف نواجه قد أننا نعلم  ة ف ي إيجابية اختبار نتيجة وجود حال ي ، الفصل ف الدراس

ب  ي واألسر المعلمين من سُيطل ي الحجر الغرفة تلك ف ي الصح ب. للفرد التعرض فترة أثناء حاضرين المعلمين أو األطفال كان إذا الذات ي التحديث (تم المصا ف

ت هناك تكون قد مالحظة:  (1/10/22 ة الفصول فيها تكون أوقا ت مًعا لألصدقاء الدراسي ي الوقت من قصيرة لفترا ي الداخل. ف ة ف ث حال هناك وكان ذلك حدو

ي مدرس أو طفل  ة ، نتائج أثبتت األصدقاء غرف من أي ف ي األطفال اعتبار إىل فسنحتاج إيجابي كلتا إغالق إىل ذلك بعد وسنحتاج "مكشوفين" الفصلين كال ف

ي .للحجر الغرفتين  الصح

تموارد  .10 للعائال

يالحجر خالل الدفع  .9 الذات

ي نستمر  ي جميًعا نكون أن ف مًعا!هذا ف
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