
 ) ALSIP, HAZELGREEN AND OAK LAWN SCHOOL DIST 126( ��لسب وهيزل جرين وأوك��ن  ١٢٦المنطقة التعليمية  
   

 ) Craig Gwaltney( كريج جولني
 الم��ف العام 

1900 South Kostner Avenue 
Alsip, IL 60803-2307 

٧٠٨-٣٩٦-٣٧٩٣ 
 ٧٠٨-٣٩٦-٣٧٩٣فاكس: 

www.dist126.org 

 ا��بتدائية  )Hazelgreen( جرينمدرسة هيزل 
 ا��بتدائیة  )Lane( مدرسة لین

 ا��بتدائیة  )Stony Creek(  مدرسة ستوني كریك
 ا��عدادية  )Prairie(  مدرسة برایري جونیور

   )Steve Gress( ستيف جريس
 مساعد

 
 
 

 م٢٠٢١أغسطس 
 

 ،١٢٦أعزائي أولياء أمور ط��ب المنطقة التعليمية 
 

يتعلم فيه ط��بنا هو يعتبر   ا��ولويّة. أفضل مكان  الط��ب والموظفين رقم واحد في  صحة وس��مة ورفاهية 
م الشخ�� (حضور الطالب إلى المدرسة) لجميع ينحن نخطط للعودة وبشكل كامل إلى التعلالفصل الدرا��.  

. أول يوم   م٢٠٢٢- م٢٠٢١��  الط��ب خمسة أيام في ا��سبوع والسير على الجدول الدرا�� التقليدي للعام الدرا
 م. ٢٠٢١  / أغسطس /  ٢٣درا�� هو ا��ثنين 

 
فيما يتعلق باستراتيجيات التخفيف    ،بفحص وتقييم ا��رشادات المتغيرة باستمرار  ١٢٦تقوم المنطقة التعليمية  

لكوفيد التعليمية  COVD-19(   ١٩-الوقائي  المنطقة  ستتبع  الدرا��،  العام  هذا  في  أخرى  مرة  أحدث    ١٢٦). 
من الصادرة  الصحية  (  ا��رشادات  منها  والوقاية  األمراض  مكافحة   Center of Disease Control andمركز 

CDC -Prevention (    و ) إدارة الصحة العامة في و��ية إلينويIDPH -Illinois Department of Public Health  (  
 لضمان صحة وس��مة الجميع.

 
 الوقاية المخططة الحالية في المنطقة التعليمية/استراتيجيات التخفيف 

 
مطلوبة    الكمامات  م) أن ٢٠٢١/    ١٤في تاريخ (أغسطس /    )JB Pritzkerجاي بي بريتزكير (   إلينويو��ية    أعلن حاكم 
المدارس    زوارو  ،رساالعاملين في المدو  ة المدارس (من مرحلة الحضانة إلى الصف الثاني ثنوي)،لجميع طلب

الكمامات وقت ا��نشطة الرياضية والغير رياضية وبغض النظر    ويجب ارتداءبغض النظر عن حالة التطعيم.  
 .شاط خارجيإذا كان النشاط داخلي (في مكان مغلق) أو ن

 
منطقتنا التعليمية  يتعين على    هأننحن على علم بآراء المجتمع المتضاربة في هذا الخصوص، يرجى التفهم  

نخطط  نحن  ).  JB Pritzkerاتباع قانون الكمامات الذي تم وضعه من قبل حاكم و��ية إلينوي جاي بي بريتزكير ( 
 ط��ب ومشاركتهم وس��متهم.م ناجح مع التركيز على تعلم ال ٢٠٢٢-م٢٠٢١لعام درا��  

 
 كمامات على الحاف��ت المدرسية

سعة الحافلة ومدرسية.  الحافلة  اليجب على جميع ا��فراد، بغض النظر عن حالة التطعيم، ارتداء قناع أثناء ركوب  
 الكاملة مسموح بها.

 
 التباعد ا��جتماعي

أقدام على ا��قل بين    ٣بالحفاظ على مسافة  )  CDCنتبع توصية مركز مكافحة األمراض والوقاية منها (وف  س
في   العدد  بسبب  ممكًنا  ذلك  فيها  يكون   �� أوقات  هناك  أنه ستكون  نعلم  ممكًنا.  ذلك  يكون  عندما  الط��ب 
الفصول الدراسية وا��ماكن ا��ضافية للمدارس، ومع ذلك فإن استراتيجيات التخفيف ا��ضافية ستزيد الس��مة 

 للجميع. 
 

  



 التهوية
التعليمية   المنطقة  الهواء  ١٢٦تحتوي  وتكييف  والتهوية  التدفئة  أنظمة  أحدث  استخدام    ،على  في  وتستمر 

 مرشحات الهواء المطورة وتحقيق أعظم كمية هواء نقي في جميع المدارس.
 

 التنظيف والتعقيم
لتنظيف والتعقيم. سيستمر  فيما يتعلق با)  CDCسنواصل اتباع توصيات مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ( 

والمكاتب.  يتوف الدراسية  الفصول  جميع  في  التنظيف  ومواد  التعقيم  ومناديل  اليدين  معقم  إجراء  ور  سيتم 
 لعرض التوجيه المحدث. هناالتنظيف العميق والتعقيم لجميع الفصول الدراسية والمكاتب يوميًا. انقر 

 
 الصحي  الحجر الصحي والعزل

 هنافيما يتعلق بالحجر الصحي والعزل. انقر    )CDC(  سنواصل متابعة توصيات مراكز السيطرة على ا��مراض
 لعرض التوجيه المحدث.

 
 ) ١٩-(كوفيد  اختبار فحص

خفيف للط��ب  ) بموافقة الوالدين. سيتم استخدام هذا كأداة ت COVID-19(  ١٩-سيتم توفير اختبار فحص كوفيد
 والموظفين بدون أعراض. سيتم مشاركة التفاصيل مع العائ��ت في أقرب وقت ممكن.

 
 وجبة ا��فطار والغداء

الذين    ،أقدام عندما يكون ذلك ممكًنا(ث��ثة)    ٣عندما يأكل الط��ب، سيبقون على مسافة   وسيسمح للط��ب 
 يرتدون كمامات بإزالتها أثناء ا��كل وال��ب.

 

 التعلم عن بعد في هذه السنة الدراسية 
التعليمية في  ونتوقع أن يح�� جميع الط��ب المدرسة (حضور شخ��) في هذه السنة الدراسية.   المناطق 

توفير خيارات التعلم عن ُبعد إ�� في حالة الحجر الصحي. إذا كان الطالب في   غير مطلوب منها  و��ية إلينوي
طلب من أولياء ا��مور تقديم مذكرة طبية تشير وف يُ الحجر الصحي ولم تطلب المدرسة منه القيام بذلك، فس

 إلى أنه يجب على الطالب البقاء في الحجر الصحي. 
 

ب أثناء حضورهم للمدرسة ووجًها لوجه مع معلميهم وزم��ئهم.  هدفنا هو الحفاظ على صحة وس��مة جميع الط��
أع��ه س المذكورة  المثبتة  التخفيف  أن استراتيجيات  الواسع، نعلم  العلمي  ا��جماع  تحافظ على وف  بناًء على 

��بقاء أبوابنا مفتوحة والسماح لط��بنا بتلقي  استراتيجيات التخفيف  تم وضع  صحة الط��ب وأمانهم ودعمهم.  
 ليم. التع

 

من العام الما��، هو أن إحدى الدروس المستفادة  سنستمر في تزويدكم بالتحديثات وأي تغير فا��رشادات.  
المدرسة في  إلى  بعودة جميع ط��بنا  الترحيب  إلى  نتطلع  مًعا.  الوباء  لتجاوز هذا  والصبر ��وريان  المرونة 

 ��تصال بمدير المبنى الخاص بك.غضون أسابيع قليلة. في حال وجود أي سؤال أو استفسار، يرجى ا
 

 

 وشكرًا
 

 
 جوالتني  كريج

 الم��ف العام 
 
 
 

ر  تتمثل مهمتنا في تخريج ط��ب مسؤولين وواثقين من أنفسهم مستعدين لمواجهة تحديات المدرسة الثانوية وما بعدها من خ��ل تعليم شخ�� يوف
 والعاطفي والبدني للطالب في بيئة آمنة وداعمة.أساًسا أكاديمي�ا سليًما ويعزز التطور ا��جتماعي 


