
 

 

ن و المجتمع اولوية قصوى حيث تقوم ادارة بودر التعليمية بتعليم االطفال 21-2020خالل العام الدارسي  , تعتبر صحة وسالمة الطالب و الموظفي 

. 19 –د قماش فوق االنف و الفم من افضل االجراءات لمنع انتقال كوفيالمتغب  باستمرار. تعد تغطية الوجه بال 19 –اثناء التكيف مع جائحة كوفيد 

وس و لكنك ال تعرف.  ي حالة اصابتك بالفب 
 الغرض من تغطية الوجه بالقماش هو ايضا حماية لالخرين من حولك فن

 

سالمة سيواصل قادة االدارة و المدارس العمل مع االرشادات و االوامر الصادرة عن مسؤولي الصحة العامة و اتباعهم لتلبية متطلبات الصحة و ال

ي جميع المدارس و المواقع. عىل مدار العام, 19 –ذ بروتوكوالت كوفيد المتطورة و لتتفي
ي االدارة فن

ستتم مراقبة االجراءات و التوقعات بشكل  فن
ن و االرس اتباع جميع بروتوكوالت و ا ي االدارة هي بيئة امنة للجميع. نتوقع من جميع الطالب و الموظفي 

رشادات و مستمر لضمان ان المدارس و مبانن
ي هذا العام الدارسي للحفاظ عىل سالمة الجميع قدر االمكان.  اجراءا

ت الصحة و السالمة فن  

 

ي تعمل بها االدارة و تتبع االرشادات منها: 
وتوكوالت المحلية و الخاصة بالوالية الت   تتضمن بعض البر
ي مقاطعة الريمر )              (  

 *    ادارة الصحة والبيئة فن
ي كولورادو )         (

 *   ادارة التعليم فن
(      *   ادارة كولورادو للصحة العامة والبيئة )             

 *   مكتب محافظ كولورادو 
 *   مراكز السيطرة عىل االمراض والوقاية منها )          (  

ن  ي اصدار التوجيهات و االوامر المتعلقة باستخدام اغطية الوجه, قد يرجر مالحظة انه مع استمرار المسؤولي 
ن فن ن و المحليي  ن و الوالئيي  الفيدراليي 

وتوكول للتغيب  او مزيد من التوضيح ات او التوضيحات الخاصةيخضع هذا البر بهذا  . ستقوم ادارة بودر التعليمية بابالغ العائالت بالتغيب 
وتوكول.    البر

 

ي المدرسة: ارتداء قناع الوجه, و انتبه ال المسافات, و اغسل يديك. سيكون ال
 \ والدان من المتوقع ان يتبع الطالب الثالث طرق اثناء التواجد فن

ن عن توفب  اغطية وجه من القماش تتبع االرشادارت الصحية لمقاطعة الريمر و تغطي انفك و فمك.   االوصياء مسؤولي 

Larimer County health guidance 

 

وتوكول, فسيتم اعتبار  ي االمتثال لهذا البر
العصيان المتعمد او اذا رفض الطالب بشكل متكرر ارتداء غطاء الوجه من القماش او اخفقوا بشكل متكرر فن

ي ذلك التعليق او الطرد و 
ي المدرسة اسبابا لتهذيب الطالب بما فن

ي                   \ التحدي التباع توجيهات موظفن
ونن او يتطلب االنتقال ال التعلم االلكب 

نت بنسبة  . 21-2020% للعام الدراسي 100, و خيار التعلم عن بعد عبر االنب   

 

 اغطية الوجه القماش

 

ي حرم المدرسةي
جب عىل جميع الطالب ارتداء اغطية وجه من القماش عندما يكونون فن  

ي المدرسة. عند ركوب الحافلة, عند الدخول و الخروج من مبتن 
ي مبانن

ي جميع االوقات فن
 *    يجب عىل الطالب ارتداء اغطية وجه من القماش فن

ي مبتن المدرسة. لن يسم      
ح للطالب بركوب حافالت ادارة بودر التعليمية بدون غطاء من القماش. المدرسة, و اثناء االنتقال فن  

 

ي الظروف التالية المحدودة: 
 يمكن للطالب ازالة غطاء الوجه القماش فن

احات القناع" الخارجية المعتمدة,   *    اثناء "اسب 
ة الراحة, باتباع ارشادات الصحة العامة,   *   خالل فب 

ي المجموعة المخصصة \ *   عند تناول الطعام و 
ي الداخل خالل االوقات المحددة )عىل سبيل المثال, الغداء(, طالما ظلوا فن

ب اثناء التواجد فن او الشر  
لهم و اتبعوا التباعد الجسدي, و        

ي الهواء
الطلق و بعد التباعد الجسدي *   عند تناول الطعام فن  

 
ي كتيب حقوق الطالب وقواعد السلوك        ي

-    -                                                            جب ان تمتثل اغطية وجه الطالب لسياسة االدارة فن
هم ازالة غطاء الوجه, و سيتم اخطار الطالب الذين يرتدون قناع الوجه المحظور بموجب سياسة           باالنتهاك, و يطلب منالبس الطالب. م

ديبية اكبر تزويدهم بغطاء وجه بديل يتوافق مع ارشادات الصحة العامة. االنتهاكات المعتادة او  المتعمدة لسياسة           قد تؤدي ال عواقب تا
ي ذلك التعليق او الطرد, او النقل ال التعلم عن بعد                        . 

 شدة, بما فن

 

ي المدرسة. يتم تشجيع الطالب عىل االحتفاظ بغطاء وجه نظيف يطلب من ال
طالب احضار غطاء نظيف واحد عىل االقل ال المدرسة كل يوم هم فن

ي كيس بالستيكي 
ي فن ي حالة تلف غطاء وجه   \ اضافت 

ي المدرسة فن
. سيتم توفب  اغطية وجه من اكيس مغلق فن لطالب او اتساخه خالل اليوم الدارسي
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لتغطية الوجه للطالب كوفيد بروتوكوالت   
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CDPHE 

CDC 

JICA 
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JICA 

PSD Virtual 

PSD Virtual 

District Policy JICA - Student Dress 

Protocols for Students COVID Face Coverings 

 

https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/facemask-information
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/policies/JICA.pdf


ها. قد يخضع الطالب الذين ينسون بصفة مستمرة ماش لالستعمالق ال مرة واحدة للطالب الذين ينسون احضن غطاء الوجه او غب  قادرين عىل توفب 
 احضار غطاء الوجه ال المدرسة ال اجتماع اولياء االمور مع مدير المدرسة و المزيد من االجراءات التاديبية. 

 

ب الفرديةطلب اعفاءات طبية لتلبية احتياجات الطل   

 

 قد تكون هناك ظروف محدودة و نادرة حيث قد ال يتمكن الطالب ذوي االعاقة او بعض الحاالت الطبية من ارتداء قناع من القماش للوجه. يجب
ي المدرسة. سيشارك مدير ال \ ىع االباء 

مدرسة اولياء االمور اخطار مدير المدرسة اذا كانوا يعتقدون ان طالبهم غب  قادر عىل ارتداء قناع الوجه فن
ورية من قبل  \ الخطوات مع الوالد  ي الطلب و االحتياجات الفردية للطالب. من المحتمل ان تكون الوثائق الطبية الحددة ضن

ولي االمر للنظر فن
, فسيعمل المدير و  ي ر االعفاء الطتر ولي  \ ون مع الوالد او موظفو ادارة بودر التعليمية المناسبون االخر   \ الموافقة عىل االعفاء. اذا كان هناك ما يبر

 االمر لتوفب  خيارات او بدائل لمتطلبات اغطية الوجه القماش. 

 

ي للوجه اذا كان قادرا عىل ذلك, سيتم وضع حاجز مادي ) ز *   
, فسيحتاج ال ارتداء واف  ي جاج اذا تمت الموافقة عىل الطالب للحصول عىل اعفاء طتر  

ن يعمل عىل مقربة من  6, و سيتم تنفيذ التباعد االجتماىعي شبكي او بالستيك او غب  ذلك(      . باالضافة ال ذلك, اذا كان احد البالغي  اقدام او اكبر  

ي ستتضمن ثوبا وقتازات و     
الطالب للحصول عىل الدعم, فسوف يرتدي الشخص البالغ معدات الحماية الشخصية المناسبه )        (, و الت   

ن       ي للعي 
. قناعا وواف   

 

فة للحفاظ عىل انتقال مختل \ *   قد تتضمن وسائل الراحة او البدائل المحتملة االخرى, اعتمادا عىل الظروف الفردية للطلب, اوقات عبور   
ي التعلم عن بعد      

مسافات من الطالب االخرين او الحضور فن  

 

نت بنسبة  بالمائة.    100*   خيار التعلم عن بعد عبر االنب   

 

 

 ارشادات قناع الوجه القماش

 

ه      بناءا عىل ارشادات مسؤولي الصحة العامة                                                                      وتوكول الن تاثب  ي ما يىلي بمتطلبات هذا البر
, ال يفن

 محدود عىل منع انتقال العدوى: 
درع الوجه وحده. اذا تم ارتداء درع للوجه, فيجب ربطه بغطاء وجه من القماش لتلبية ارشادات الصحة العامة.    -  

 

ي عطاء الوجه القماش ان: 
 
 يجب ف

ي حالة جيدة.          
*   ان يكون نظيفا و فن  

يكون محكم, و لكن بشكل مري    ح عىل *   ان            
جانب الوجه.                 

*   ان يكون امن.            
ن طبقات متعددة من القماش.           *   قم بتضمي   
*   السماح بالتنفس دون قيود.            
*   يمكن غسلها و تجفيفها اليا.             
*    او يكون عىل وجه الشخص.            
          . *    يتم غسله بشكل يومي  

 
 

ي غطاء الوجه القماش ان ال:  
 
 ال يجب ف

ئ يتدل من غطاء الوجه من شانه ان يشكل          *    ال شت   
خطرا عىل سالمة الغذاء.                   

*    ان ال يكون به ثقوب او تمزق.            

* يجب عدم مشاركة االقنعة مع االخرين.            
 

 

السلطات الفيدرالية و الوالئية و المحلية يخضع هذا البروتوكول للتغيير بناءا على التوجيه المستمر من   

2020اكتوبر  8تمت المراجعة في   

PPE 

PSD Virtua 

guidance from public health officials,  

 

Arabic, 10/8/2020 

https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/facemask-information

