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2021 لفصل الخريف يةفي ادارة بودر التعليم 19 –د كوفيبروتوكالت   

Updated Sept. 27, 2021 

2021سبتمبر  27تم التحديث في   

العامة ث تتكيف ادارة بودر التعليمية مع ظروف الصحة والت الخريف يمكن ان تتغير, حييرجى مالحظة ان بروتوك
. واالرشادات  

 
, يةالزوار والمتطوعين في مباني ادارة بودر التعليمالموظفين والطالب ولجميع             وبة                     االقنعة مطل

 بغض النظر عن حالة التطعيم. 
 

ية ليمذا االقنعة في ادارة بودر التعلما  
  مع تقليل الحجر الصحي والتاثيرات على العائالت.وابقاء الطالب في المدارس, ن فينريد الحفاظ على سالمة الطالب والموظ

فصل.  طراريا عزل اي فرد في اليكون اض, ال لقناع الوجهمرتديان عندما يكون الطرفان   
نتماء التواصل مع  المباشر. في المدرسة, يتمتع الطالب بفرص لبناء شعور باال الولوية للتعلم طاء ا باعنعة االق ارتداءيسمح لنا 

س وشغفهم من خالل االنشطة والعاب القوى واالنشطة الالمنهجية.  النا  

ء االقنعة.  مي بعضنا البعض من انتشار كوفيد من خالل ارتدانحن نح  
 

ل القناعكثر شيوعا حولة االسئ اال  
ه الشخص باحكام.  طبقات متعددة بحيث تالئم وجي االقنعة الواقية االنف والفم بيجب ان تغط  

لق. ة في الهواء الطاالقنعة غير مطلوب  
قنعة. ة الحصول على استراحة من ارتداء االفرصمين والطالب ستتاح للمعل  
. نها ى المدارس اقنعة اضافية في متناول اليد لمن يحتاجوسيكون لد  

تكون مرتديا القناع. تكون في غرفة مع شخص اخر, يجب ان عندما   
 

2021 لفصل الخريف يةفي ادارة بودر التعليم 19 –د كوفيبروتوكالت   

ميع . لجليست قائمة شاملة خر قد يكون ملوفا. هذهن ان البعض اال, في حي2021ام لقد تغير بعضها منذ ربيع ع

.                                             السالمةحة والموقع وصفحة الص ى زيارةالبروتوكوالت, يرج  
 

؟  ما هو المختلف  
قة متصلة او  دقي 15مدة اقدام ل  6د ى بعاالتصال عل تكون مسافلة  صحة العامة لؤولي المن قبل مستم تغيير االتصال الوثيق 

   (2021ا من سبتمبر )اعتبار (يرتدون االقنعة شخص المتصل به المريض والاكثر ) اذا لم يكن الشخص  

دث من خالل البروتوكوالت.  جميع االنشطة والعاب القوى تح *   
.  رحلة الثانوية استخدام الخزائنكن لجميع طالب الميم *   

. هيادام زجاجات الم*  يتم تشجيع الطالب على استخ   
للطالب في جميع المدارس تناول الطعام في كافيتريا المدرسة.  يمكن *    

والمقاعد المخصصة.  اقدام  3ح بالتجمعات المدرسية مع ارتداء االقنعة, والتزام مسافة  *  يسم  

اقدام اذا كانت المدرسة في حالة تفشي المرض(   6) مالحظة: سيتم استخدام مسافة    
 

حدا مما يلي:  لصحي اذا كنت وافاؤك من الحجر ايجب اع  
 *  محصن بالكامل.  

نعة. ن ترتدون االق*  انت واالخري  
يوما.  90صابتك بكوفيد من قبل *  ا  

Masks are required 

Health and Safety web page. 

https://www.psdschools.org/News/Aug4-MaskUpdate
https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety


مشارك في االختبار االسبوعي.  *    
)   غداءتناول ال. قد يستمر الحجر الصحي بسبب التعرض اثناء همشخاص سيتم عزلان عددا اقل من االباستخدام االقنعة, نتوقع 

الية الخطورة )العاب القوى وفنون االداء(. قد تكون هناك حاالت اخرى غداء ( واثناء االنشطة عالتوجد اقنعة اثناء تناول ال
ختالط. يحدث مثل هذا النوع من االحيث قد   

ظة: ال تنطبق هذا االستثناءات عندما يكون فصل دراسي او مجموعة في حالة تفشي للمرض. مالح  
 

لم يتغير؟   هو ما ما  
بعد الوجبات. بعد االستراحة, وكذلك قبل وسنفعل ذلك قبل واستمر في غسل يديك.   

لق او في فترة االستراحة, ويمكن للطالب من صفوف مختلفة اللعب في *  ال يتعين على الطالب ارتداء االقنعة في الهواء الط   
س الوقت.  الخارج في نف     

تبع ارشادات, وما الى ذلك (. امتفاقم, وحمى \ديد نف, وسعال جعراض ) سيالن االبق في المنزل اذا كنت تعاني من ا*  ا  
.                                         رسةلمدالعودة الى التعلم و العودة الى ا     

ايام.   10بحالة كوفيد, فستطلب منك ادارة الصحة الحجر الصحي لمدة انك متصل وثيق  *  اذا تم اعتبار  

كر. الختبار المب, بعد عملية ايفي اليوم الثامن من الحجر الصحخروج المبكر *  ال يزال هناك خيار لل  
ابقا( لفصل الطالب الذين يعانون من اعراض عن  س دارة بودر التعليمية استخدام الغرف الوقائية )غرف العزل*  ستواصل ا   

اقارنهم والموظفين.       
 

جهات االتصال الوثيق تتبع    
ادارة                                                                                                   العمل معستواصل ادارة بودر 

ة كوفيد.  الجراء تحقيقات تتبع جهات االتصال عند وجود حال ريمرالصحة والبيئة في مقاطعة ال  
ستطلب  ثيق. ص لديه اتصال وما اذا كان اي شخفي مقاطعة الريمر البيئة والصحة وادارة ية *  ستحدد ادارة بودر التعليم  

.  الصحي يذ الحجر تنفيمر من جهات االتصال الوثيقة ئة في مقاطعة الرادارة الصحة والبي     
, من كاتب(مسون على طالب الصف الثالث الذين يجلعلى سبيل المثال,  فصول الدراسية )خالل التعرض الروتيني لل*    
كان معدل التطعيم في المقاطعة اكثر من  راد اذاتقوم ادارة الصحة والبيئة بفرض الحجر الصحي على االفالمحتمل اال       
ولئك المؤهلين للتلقيح. % بين ا70      

حجر الصحي. لن يتم اجراء الحتى اذا لم مجموعة,  \خطر العائالت عند وجود فصل دراسي ظل ادارة بودر التعليمية ت ست*    
ه.  مليتم اخطار مجتمع المدرسة باك     

.                                           19 –د يانات كوفيقع الخاصة ببفحة الموفر معلومات الحالة على ص*  تتو  

 

نت تعاني من االعراضماذا تفعل اذا ك  
  " الى التعلم العودة  " رشاداتاالتتبع نف مهم. ي الى المدرسة اذا كنت تعاني من االعراض. حتى سيالن االقم بدورك. ال تات

الدارة بودر                                                                                                                                 
ض  يجب على االباء مراقبة اطفالهم بحثا عن االعراادو. والبيئة في كولورن وزارة الصحة العامة تعليمية الصادرة ع ال

لي:  وابقائهم في المنزل اذا كانوا يعانون من اي مما ي  
 

حرجةاالعراض ال  
شم او التذوق ة ال*  فقدان حاس  

 االعراض الرئيسية
والقشعريرةى الشعور بالحم*    

فهرنهايت او اكثر  100.4*  درجة الحرارة   
 اعراض طفيفة 

حلق وسيالن االنف او احتقانالتهاب ال*    
م في العضالت او الجسم *  اال  

باالعراض وكيفية االستجابة لها. للحصول على قائمة كاملة                                     راجع االرشادات   
 

Return to Learn guidance 

 Larimer County Department of Health and Environment (LCDHE) 

COVID-19 data web page. 

Colorado Department of Public Health and Environment’s Return to Learn guidelines. 

Review the guidelines 

http://www.psdschools.org/sites/default/files/2021-09/FINAL%20RETURN%20TO%20LEARN%202021-22.pdf
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccine
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://covid19.colorado.gov/cases-and-outbreaks-child-care-schools
http://www.psdschools.org/sites/default/files/2021-09/FINAL%20RETURN%20TO%20LEARN%202021-22.pdf


 االسئلة االكثر شيوعا عن التطعيم
يرجة التطعيم, اذا كان هذا هو القرار الصحيح لك ولعائلتك. *    

التطعيم بل تشجعه بقوة.  *  ادارة بودر التعليمية ال تتطلب   
, بما في ذلك  المعلوماتامة لتقديم فرص التطعيم. لمزيد من صحة العالشراكة مع وكاالت الية تواصل ادارة بودر التعليم*    
                                   صفحة الموقع الخاصة بالتطعيماتارة ي, قم بزيميةحول العايادات القادمة في ادارة بودر التعل   

.                                            الموقععلى   
 

Health and Safety                         راجع بروتوكوات ادارة بودر التعليمية لعام 2021-22ع لى الرابط  
vaccinations, clinics     معلومات عن التطعيمات والعيادات التي تحدث في ادارة بودر التعليميةعلى الرابط  
2021-22 Frequently Asked Questions web page                          اعثر على اجابات على الرابط 

PSD’s 2021-22 School Year and COVID-19 dataمزيد من المعلومات: وبيانات كوفيد من خالل الرابط  
 

Vaccinations web page. 
 LCDHE’s website.  

 
 

https://www.psdschools.org/psd2020-21/healthsafety
https://www.psdschools.org/COVID19-vaccines
https://www.psdschools.org/2021-22-schoolyear-FAQs
https://www.psdschools.org/2021-22-School-Year
https://www.psdschools.org/psd2020-21/COVID19schoolstatus
https://www.psdschools.org/COVID19-vaccines
https://www.larimer.org/health/communicable-disease/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccine

