
How PSD will respond to COVID-19 cases 
  19 –تجيب ادارة بودر التعليمية لحاالت كوفيد كيف ستس

! ساعدتكم نحتاج منحن   
ة طبية, وعاملين متعاطفين, وبروتوكوالت صحية مطبقة, ولكن معا فقط يمكننا بناء  تتمتع ادارة بودر التعليمية بخبرة مهني

بقاء على االدارة مفتتوحةحة والسالمة لالثقافة مشتركة للص  
  

جه متطلبات تغطية الو  
رتداء غطاء الوجهار التعليمية دب ادارة بوي وطال يطلب من موظف  

ات تراحف محدودة اثناء اتباع التباعد الجسدي, بما في ذلك "اسغطية الوجه من القماش خالل ظروقد يتم ازالة ا *   
كل والشرب. " المعتمدة في الهواء الطلق, والراحة, واالاالقنعة     
ن بحالة جيدة وان تحتوي على طبقات متعددة من القماش او تكون مناسبة ن تكوة وايجب ان تكون اغطية الوجه نظيف *   
شكل مريح.ب     

 
في المرضالتعلم ارشادات العودة الى   

قد  ات العودة الى التعلم لمعرفة متى ادارشفي  ادارة الصحة العامة والبيئة في كولورادوية مع ستتماشى ادارة بودر التعليم
   (19 –ض )مرض غير كوفيد  ظهور اعراض المر ظفون والطالب الى العمل او المدرسة بعديعود المو

 
 

سة وهم مرضى ون وال الطالب الى العمل او المدرينبغي ان ياتي الموظف* ال   
 

من التعلم المباشر 4المرحلة  جتماعي فيد االتحديثات التباع  
حة.  نة دائما بسبب قيود المسالن تكون مسافة ستة اقدتم من التباعد االجتماعي ممك  

و  ح ادارة الصحة في كولورادو           تسم  
ية( لتالاقدام. )انظر الصفحة ا 6و  3للمدارس بمقاعد للطالب عى مسافة تتراوح بين   

    الفواصل البالستيكية لفصل الطالب عندما يكون التباعد امرا صعبا. بسبب هذا التغيير, سيتم استخدام 
 

   19 –ودر التعليمية لحاالت كوفيد ب ادارة بكيف ستستجي
لتتبع االتصال   -يمر           ادارة الصحة في الرتزال معتمدة من ولكن ال –مية اساليب مختلفة ادارة بودر التعلي سوف تتخذ

 حسب مستوى الصف في الفصل الدارسي الثاني.  
 

الدراسي  يتحول جميع الطالب في الفصل حديد جهات االتصال الوثيقة, سقيق وتدال من التحبتتبع جهات االتصال المحسن: 
لمي الصف, المساعدين المهنيين, وما الى  الموظفين )مع. ايام لمنع االنتشار المحتمل للفيروس 10لم عن بعد لمدة  الى التع

العمل  \بعد. قد يعود الجميع الى المدرسة تم تحديدهم على انهم جهات اتصال وثيقة سيتحولون ايضا للتعلم عن ذلك( الذين 
 بمجرد السماح لهم بذلك.

 
بودر التعليمية بالتحقيق وتحديد جهات االتصال في ادارة   19 –استجابة كوفيد تقوم فرق : التصال المستهدفتتبع جهات ا

. يحدث تتبع االتصال اوامر الحجر الصحي يمر           ادارة الصحة في الرتصدر , (رقم   صفر الى  ة المحتملة )من بالقري
   .ماكن االخرى الخاصة بالمدرسةعاب القوى واالوالالت  لكنه يمتد ايضا الى غرف الغداء والحاففي الفصل الدراسي و 

 
ثيق؟ من هو على اتصال و  

   قةدقي  15ثر من اقدام الك 6* اقل من 

قيود المساحة التي  عض مدارس ادارة بودر التعليمية بسبب اقدام او اكثر ليس ممكنا دائما داخل ب 6فة  ظ على مساالحفا*   

.توفيق بينها وبين تعليم المزيد من الطالب في معظم االوقاتعب الصي     
اقدام.    6و  3للمدارس بمقاعد الطالب بين           * ادراكا لهذا التحدي, يسمح                        

 

health and safety to Keep PSD Open. 
 

required to wear face coverings. 
 

Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE) Return to Learn guidance  
 

CDPHE  
 

Larimer County Department of Health and Environment (LCDHE) 
 

LCDHE 
 

X  
 

LCDHE  
 

CDPHE and LCDHE  
 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://covid19.colorado.gov/cases-and-outbreaks-child-care-schools#:~:text=Schools%20and%20child%20care%20providers%20are%20required%20to%20report%20all,providers%20an%20report%20outbreaks%20by%3A&text=Calling%20CDPHE%20at%20303%2D692%2D2700.
https://covid19.colorado.gov/
https://www.larimer.org/health
https://www.larimer.org/health
https://covid19.colorado.gov/
https://www.larimer.org/health


 

      
* Not to scale 

الرسومات بشكل عام الطالب  , تشير هذه لك. ومع ذقليال فريدا وقد يتطلب ردودا متنوعة 19  –يعد كل تحقيق في حالة كوفيد 

تيجة اختبار اعتمادا على حجم الفصل الدارسي واعداده. اذا كانت نبة محتملة, جهات اتصال قرييمكن تحديدهم على انهم الذين 
في كل  الت وثيقة محددةكون هناك اتصا, فمن المحتمل ان ي19  –فيد لكوبخمس فصول ايجابية ية طالب في المدرسة االعداد

 فصل دراسي.  
 

والخدمات الصحية مع   ميةش طاقم قيادة ادارة بودر التعليقيناهذا جديد للفصل الدراسي الثاني. س غالق المدارس مؤقتا:ا
, كما هو موضح في  %1بة حالة المدرسة عن تزيد نسمديري المدارس ما اذا كان اغالق المدرسة مؤقتا ضروريا عندما 

قد تتاثر بهذا التغيير الجديد وانهم ها ة بودر التعليمية. يجب ان تكون العائالت على استعداد الن مدرسة طالبلوحة بيانات ادار
  الق المؤقت.قد يتلقون اشعارا قصيرا قبل حدوث االغ

 
فيد  عرض لوحات معلومات كوت . 19 –ية فريق استجابة كوفيد لدى كل ادارة ومدرسة في ادارة بودر التعليم :شفافية البيانات

  حديثها قدر االمكان على صفحةويتم ت 19 –بة لكوفيد جاالخاصة بادارة بودر التعليمية البيانات التي ادخلتها فرق االست  19 –

   ومعلومات المدرسة. 19 –الموقع الخاصة ببيانات كوفيد 

 
ع االتصال المعززتتبستتبع  –االبتدائية  \رياض االطفال مرحلة   

ابةان فرق استج ؟ ال نعتقدل الدراسي االول والثانيف الى المعزز بين الفص لماذا التغيير من تتبع االتصال المستهد *   
ء العمل  عب ازنةاالبتدائية التابعة الدارة بودر التعليمية ستكون قادرة على مو \رياض االطفال لمرحلة  19 –د كوفي     

مين الصغار لدينا في المدرسة طوال اليوم, كل يوم. الكبير لتتبع جهات االتصال المستهدفة وابقاء المتعل     
ج يقلل من اعمال االستجابة للحاالت ويسمح , اال ان هذا النهلرغم من اننا ندرك ان التحول عن بعد معطلعلى ا * 

كافي لتقديم تعليم مباشر بدوام كامل باستمرار. للموظفين بالحصول على الوقت ال  
جر الصحي للطالب.  ر            اوامر بالحالريمدارة الصحة في تصدر ا* س  

 
تتبع االتصال المستهدفستتبع  –وية  ثانالمدارس المتوسطة و ال  

ة في الفصل الدراسي الثاني كما لو كان في الفصل  ويسيبدو تتبع المخالطين المستهدف في المدارس المتوسطة والثان *   
الدراسية االول.      
في المدرسة بتحديد جهات االتصال الوثيقة المحتملة الموصى بها للفرد المصاب   91  –ستقوم فرق استجابة كوفيد *   

.        باستخدام     التعلم عن بعد لفترة التقييم االولي  \وتحويل هؤالء االشخاص الى التدريس      
ختلف الحجر  على جهات االتصال الوثيقة وتصدر اوامر الحجر الصحي )قد ي , تؤكد            فترة التقييمية في نها*   
حي حسب الشخص اعتمادا على تاريخ التعرض للفرد االيجابي(. الص    
ون ن يك. يعتقد ان التقب المحسو المتوسطة في المرحلة الثانويةعقيدا او اكثر استدامة تل ف اقيعتبر التعقب المستهد*   
, مقارنة  مع فصول متعددة في يوم واحداملون , الذين يتعلمتوسطةو ا ويةسبة لمعلمي المرحلة الثاناكثر صعوبة بالن    
احد.  بتدائي الذي يتفاغل مع فصل وعلم االبم    

 
 
 

PSD COVID-19 Data and School Information web page. 
 

LCDHE 
 

LCDHE 
 LCDHE  

 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus


 قد ال يضطر االفراد الذين تم تطعيمهم الى الحجر الصحي 
, عليمية تحققيقات تتبع جهات االتصالفي ادارة بودر الت 19 –, عندما تجري فرق استجابة كوفيد 2021اير اعتبارا من فبر

الذي سيتحقق مما اذا  مر           والبيئة في الريدارة الصحة ا جهات االتصال القريبة المحتملة الىفانها ستقدم اسماء جميع 
يضطروا الى الحجر الصحي.  تم التحقق منها لن ديهم حالة تطعيم شخص قد تم تطعيمه بالكامل. اولئك الذين ل كان اي   

 
 جهات االتصال الوثيقة بدون اعراض لديهم خيار الحجر الصحي القصير 

ال  ح به ارشادات الصحة العامة, يمكن لموظفي ادارة بودر التعليمية الذين ال تظهر عليهم اعراض والطالب الذين سموفقا لما ت
حيز  ذا خل ه. يدبكرا اذا استوفوا معايير صارمة وتمت الموافقة على القيام بذلكنهاء الحجر الصحي مض اعانون من اعراي

وللمزيد من المعلومات انقر الرابط.  در التعليميةمارس وهو تغيير عن البروتوكوالت السابقة الدارة بو 22التنفيذ في   
 
 
Review PSD's 2020-21 protocols for Health & Safety 
View a full schedule of Phase Planning 
 PSD’s 2020-21 School Year and COVID-19 data :مزيد من المعلومات
Read PSD’s updated COVID-19 protocols 
 
Poudre School District 2407 LaPorte Avenue, Fort Collins, CO 80521 
970-482-7420 
www.psdschools.org 
info@psdschools.org 
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LCDHE  
 

 More information >> 
 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/psd2020-21
https://www.psdschools.org/psd2020-21
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19
http://www.psdschools.org/
mailto:info@psdschools.org
https://www.psdschools.org/psd2020-21/psdprotocolsCOVID19

