 7يناير 2022
عزيزي عائالت مدرسة أبوتسفورد التعليمية ،
في نهاية األسبوع الماضي  ،قمت بمشاركة المعلومات حول تأخر العودة إلى المدرسة للطالب وتنفيذ تدابير
إضافية للصحة والسالمة .منذ ذلك الوقت  ،أصبح المزيد من المعلومات متا ًحا  ،وأود أن أشارككم تحديثًا.
خطط المدرسة
خالل األيام القليلة الماضية  ،كانت مدارسنا منشغلة في إعداد خطط استمرارية التعلم وإجراءات السالمة
المعززة قبل عودة الطالب إلى المدرسة يوم االثنين  10 ،يناير  .2022ستتلقى كل أسرة خطابًا من مدير
المدرسة يوضح هذه اإلجراءات المعززة اليوم  ،جنبًا إلى جنب مع المعلومات التي يتم نشرها على موقع
مدرسة طفلك على الويب.
يرجى تخصيص بعض الوقت للتعرف على هذه العمليات المدرسية الجديدة.
أكثر :مواقع المدرسة
الفحوصات الصحية اليومية
تظل سالمة ورفاهية طالبنا وعائالتنا وموظفينا على رأس أولوياتنا .إن القيام بدورك للتحقق من األعراض
كل يوم قبل الذهاب إلى المدرسة والبقاء في المنزل إذا كانت لديك أعراض هي خطوات أساسية للحفاظ
على صحة مدارسنا .تعمل هذه التدابير كخط دفاع إضافي لضمان أن أطفالنا وموظفينا يمكنهم االستمرار
في الذهاب إلى المدرسة بأمان قدر اإلمكان.
يرجى االستمرار في إكمال الفحص الصحي اليومي كل صباح  ،وارتداء قناع  ،واالستمرار في غسل يديك
بشكل متكرر  ،وزيادة المسافة قدر اإلمكان.
أكثر منK-12 Health Check :
أقنعة
يُطلب من جميع الموظفين والطالب والزائرين من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر ارتداء أقنعة في
جميع المناطق الداخلية في جميع أنحاء منطقتنا.
تشمل االستثناءات:
• لشخص غير قادر على ارتداء الكمامة ألنه غير قادر على تحمله (ألسباب صحية أو سلوكية) ؛
• إلى شخص غير قادر على ارتداء القناع أو إزالته دون مساعدة من شخص آخر ؛
• إذا تم نزع القناع مؤقتا ً بغرض التعرف على الشخص الذي يرتديه ؛

• إذا تمت إزالة القناع مؤقتًا لالنخراط في نشاط تعليمي ال يمكن القيام به أثناء ارتداء قناع (على سبيل
المثال  ،العزف النشط على آلة النفخ  ،والنشاط البدني عالي الكثافة  ،وما إلى ذلك) ؛
• إذا كان اإلنسان يأكل أو يشرب.
• إذا كان الشخص وراء حاجز .و
• أثناء تقديم خدمة لشخص من ذوي اإلعاقة أو القدرات المتنوعة (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
ضعف السمع)  ،حيث تكون اإلشارات البصرية و  /أو تعابير الوجه و  /أو قراءة  /حركات الشفاه مهمة.
أكثر :متطلبات قناع PHO
التطعيمات
لقد أثبتت األدلة أن اللقاحات هي الطريقة األكثر فعالية لتقليل خطر اإلصابة بـ  .COVID-19كلما زاد عدد
األشخاص في المجتمع الذين تم تطعيمهم وحمايتهم من  ، COVID-19كان من الصعب انتشار
 . COVID-19التطعيمات اآلمنة والفعالة متاحة اآلن لألفراد من عمر خمس سنوات وما فوق.
أكثر من :موارد الصحة فريزر
إخطارات COVID-19
ظهور متغير  Omicronاألكثر قابلية لالنتقال من  COVID-19تغييرات في إدارة الصحة العامة .مع
ارتفاع مستويات انتقال الفيروس في المجتمع  ،وفترة حضانة أقصر للفيروس  ،وزيادة استخدام اختبار
المستضد السريع  ،لم يعد تتبع االتصال وإخطار االتصال الوثيق من قبل الصحة العامة فعا ً
ال لتقليل انتشار
 .COVID-19على هذا النحو  ،لن تكون منطقتنا قادرة على تنبيه العائالت بحاالت COVID-19
الفردية .ومع ذلك  ،في حالة تأثر بيئة المدرسة بتفشي المرض  ،سيتم إخطار العائالت وإبالغها بالخطوات
التالية المناسبة.
عمليات اإلغالق الوظيفية
لقد رأينا تأثير متغير  Omicronاألكثر قابلية لالنتقال لـ  ، COVID-19ونتوقع أنه ستكون هناك تحديات
في التوظيف  /الغياب داخل منطقة المدرسة على مدار األسابيع القليلة القادمة .هناك احتمال أنه في مرحلة
ما  ،سوف نشهد "إغالقًا وظيفيًا"  -حالة ال يوجد فيها عدد كافٍ من الموظفين لتقديم التعليمات واإلشراف
المناسب في مدرسة معينة (أو مدارس) أو غياب مرتفع للطالب  -مما يؤدي إلى فترة مؤقتة وقصيرة -
إغالق المدرسة
نحن على استعداد إلدارة هذه األحداث مع استمرارية قوية لخطط التعلم .إذا أثر اإلغالق الوظيفي على
مدرسة طفلك  ،فسيتم إخطار األسر وإبالغها بالخطوات التالية المناسبة.

االتصاالت الجارية
سيواصل مسؤول الصحة اإلقليمي في كولومبيا البريطانية ووزير التعليم مراقبة التطورات حول جائحة
 . COVID-19سيستمر نشر التحديثات المستمرة على موقعنا على www.abbyschools.ca/covid-
.19
آمل أن تستمتع باأليام المتبقية من العطلة الشتوية الممتدة  ،ونتطلع إلى الترحيب بعودة طفلك إلى مدارسنا
يوم االثنين  10يناير .2022
بإخالص،
الدكتور كيفن جودن المشرف على المدارس

