
الفحص المسبق قبل الوصول إلى المدرسة

 كل صباح ، یجب على الوالدین إكمال التقییم الذاتي ویجب أن
یراجعوا قائمة مراجعة األعراض مع أطفالھم

 یجب إرسال الطالب إلى المدرسة فقط إذا أجابوا بـ "ال" على
 جمیع األسئلة ولم یكن لدیھم أي من األعراض الموجودة في قائمة

المراجعة

 التقییم الذاتي لـ

COVID-19    
https://covid-19.ontario.ca/

self-assessment/

بدء تدریجي للمدرسة

روضة األطفال - السنة األولى: الثالثاء 15 سبتمبر
روضة األطفال - السنة الثانیة: األربعاء 16 سبتمبر

الصف األول والثاني: االثنین 14 سبتمبر
الصف الثالث والرابع: الثالثاء 15 سبتمبر

الصف الخامس والسادس: األربعاء 16 سبتمبر

دلیل العودة إلى المدرسة
مدرسة بایشور 2020

 في ھذا الدلیل ، ستجد معلومات حول اإلجراءات والتدابیر المدرسیة الجدیدة المعمول بھا لضمان سالمة طالبنا وعائالتنا
 استجابة للوباء الحالي. یرجى أخذ الوقت الكافي لمراجعة الدلیل مع أطفالك. قد تبدو المدارس مختلفة ھذا العام ، لكن ما

 یظل كما ھو ھو مدى سعادتنا بالترحیب بعودة طالبنا وفتح أبواب الفصول الدراسیة

https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/
https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/


الوصول والدخول

 ملحوظة: اآلباء الذین یتم االتصال بھم الصطحاب طفلھم خالل النھار سوف یدخلون من المدخل األمامي ،
ویعقمون أیدیھم ثم یدخلون من الباب األمامي. یرجى تذكر ارتداء قناعك عندما تكون داخل المبنى

الصف األول والثاني فصول ریاض األطفال الصف الخامس والسادس الصف الثالث والرابع

منطقة انتظار الوالدین  منطقة العشب مقابل ساحة
روضة األطفال

 یرجى على الوالدین عدم 
 عبور الرصیف بین العشب

وساحة ریاض األطفال

موقف السیارات بالقرب
من ھیكل اللعب 

 منطقة العشب جانب شارع
وودریدج

 منطقة العشب بالحدیقة خلف
 المدرسة. من فضلك ال تعبر

الرصیف

Mme. Pam, Mme. Françoise    -الباب األحمر
Mrs Archibald, Mr. Young   -الباب االخضر
 Mr.Cesario, Mr.Chapman, Mrs. Sulway  -الباب البرتقالي
  Mrs.Dupont, Mrs.Heckman    -الباب األصفر
Mrs. Paisley, Mme Susak     -باب الروضة

ال یسمح للوالدین بالدخول إلى مبنى المدرسة أو في ساحات المدرسة

نحن نشجع الطالب وأولیاء األمور على المشي إلى المدرسة قدر اإلمكان

اآلباء واألمھات ، یرجى البقاء في مناطق االنتظار المحددة ، وسوف یتوجھ
طفلك إلى مدخلھ بمفرده. بالنسبة لطالب ریاض األطفال ، سیقابلھم طاقم 

الروضة ویرافقھم إلى الفصول الدراسیة 

ُیطلب من الطالب الوصول في الساعة 8:50 صباًحا والدخول مباشرة إلى
المدرسة من خالل المدخل المخصص لھم 

 .یتم تمییز كل مدخل بلون ویستخدم فقط من قبل طالب محددین
سیقوم الطالب على الفور بتطھیر أیدیھم عند باب الدخول

موقف السیارات

 سیتم إغالق موقف السیارات في الساعة
 8:35  صباًحا لن یتمكن اآلباء من
الخروج إال في الساعة 8:50 صباًحا

 موقف السیارات مغلق اعتباًرا من الساعة
 3:10 مساًء ، ولن یتمكن اآلباء من
الخروج إال في الساعة 3:35 مساًء



خریطة المدرسة
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الوصول في وقت مبكر أو متأخر

 إذا وصلت مبكًرا ، بین الساعة 8:35 صباًحا و 8:50 صباًحا

سیدخل الطالب مباشرة إلى المدرسة من خالل المدخل المخصص لھم         
طالب الروضة سیرافقھم أحد الموظفین 

سیقوم الطالب بتعقیم أیدیھم والذھاب إلى الفصل والجلوس في مكانھم
إلكمال نشاط ھادئ  

ال یوجد إشراف خارجي صباحي لتجنب اختالط األفواج

 إذا وصلت متأخًرا ، بعد الساعة 8:50 صباًحا

سیتم قفل الباب المخصص لك
ستنتقل إلى الجزء األمامي من المدرسة - مدخل المكتب

ستدخل واحًدا تلو اآلخر لتسجیل الدخول وتلقي قسیمة متأخرة
عقم یدیك ، ثم انتقل مباشرة إلى الفصل الدراسي الخاص بك

أشیاء الطالب

 سیصطحب الطالب حقائبھم وأي من أغراضھم الشخصیة معھم في
جمیع األوقات في مساحتھم الشخصیة

 یرجى االحتفاظ بالعناصر إلى الحد األدنى. یرجى تحدید ما ترسلھ
إلى المدرسة. بالنسبة لبعض الطالب ، قد تكون حقیبة الغداء كافیة

جمیع الخزائن ومناطق التخزین في الممرات مغلقة

األحذیة

 لشھر سبتمبر ، سیحتفظ الطالب بأحذیتھم
الخارجیة

یرجى التأكد من أن طفلك قادر على ربط حذائھ

 عند الدخول إلى المبنى ، امسح حذائك على سجاد
الدخول األسود

 مالحظة: ُیطلب من اآلباء اإلبالغ عن أي
 حاالت غیاب أو تأخر. من المھم شرح سبب

غیاب طفلك بسبب بروتوكوالت السالمة

Email: 
bayshorepsattendance@ocdsb.ca 
or  call 613-828-8698 Ext. 1



األقنعة

من ریاض األطفال إلى الصف الثالث
 

 ال ُیطلب من الطالب ارتداء قناع ؛ ومع ذلك ، یتم تشجیعھم بشدة
  على ارتداء األقنعة الخاصة بھم التي یوفرھا المنزل إذا اختاروا ذلك

من الصف الرابع إلى الصف السادس

 ارتِد كمامة في جمیع األوقات ما عدا أثناء األكل واالستراحة
بالخارج والتربیة البدنیة

ستوفر المدرسة قناعین من القماش لكل طالب

.احتفظ باألقنعة في الكیس البالستیكي المرفق عند عدم االستخدام
.یجب غسل األقنعة من قبل اآلباء في المنزل

 انقر فوق رابط الفیدیو ھذا لمعرفة كیفیة ارتداء وخلع قناع
غیر طبي بأمان
video link 

مغلق مؤقتا
صالة األلعاب الریاضیة

المكتبة
ھیاكل اللعب
صنابیر المیاه

الخزائن في الممرات

https://www.youtube.com/watch?v=9Tv2BVN_WTk
https://www.youtube.com/watch?v=9Tv2BVN_WTk


غسل األیدي

اللعب في الخارج

دورات المیاه

سیتم استخدام الحمام في وقت محدد حسب المجموعة

سیستخدم كل طالب الحمام المخصص لفصلھ الدراسي فقط

سیستخدم الطالب الحمامات خالل أوقات
أخرى إذا احتاجوا لذلك 

شرب المیاه
 أحضر زجاجة ماء قابلة

إلعادة االستخدام

 استخدم محطة تعبئة زجاجات المیاه المخصصة لفصلك
الدراسي فقط

تذھب زجاجات المیاه إلى المنزل كل یوم لتنظیفھا

 اللعب في الخارج واستراحة التغذیة ستكون متداخلة. في معظم
 الحاالت ، لن یكون ھناك أكثر من فصلین في الخارج في نفس

الفناء

 سیكون لكل فصل منطقة مخصصة للعب فیھا. سیبقى الطالب مع
زمالئھم

 إذا كان لدى الطالب جیب ، فیمكنھم إزالة القناع ووضعھ في
 زیبلوك ثم في جیبھم. إذا لم یكن لدیھم جیب ، فسُیطلب منھم

ارتداء القناع في الخارج



إذا أصبح الطفل مریًضا في المدرسة

 إذا مرض أحد الطالب أثناء النھار و / أو إذا ظھرت علیھ عالمات المرض ، فسیتم االتصال بالوالد أو الوصي على الفور الصطحاب ھذا الطفل
وكذلك أي من األشقاء

سیتم نقل الطالب المریض إلى غرفة / منطقة العزل حیث یمكنھ االنتظار (مع اإلشراف المناسب) حتى یمكن اصطحابھ

 یجب أن یبقى الطالب في المنزل حتى یخلو من األعراض لمدة 24 ساعة على األقل أو أن یتمكن من تقدیم مذكرة طبیة تشیر إلى أنھ یمكنھ العودة إلى
المدرسة

إذا تم تشخیص حالة طالبة بمرض الكوفید، فإن مدیرة المدرسة ستتبع توجیھات أوتاوا للصحة العامة

اإلبعاد االجتماعي

 یحتاج الجمیع إلى الحفاظ على مسافة آمنة في جمیع
األوقات

سیكون للمدرسة الفتات لتوجیھ الطالب

 في الفصول الدراسیة ، یجلس الطالب في مكتب
مخصص في جمیع األوقات

 تم وضع فواصل شفافة على مكاتب الطالب
 وطاوالتھم في ریاض األطفال ومن الصف األول إلى

الصف الثالث

.سنستفید من التعلم في الھواء الطلق قدر اإلمكان



روتین الغداء والوجبات الخفیفة

اغسل یدیك بالماء والصابون أو استخدم المطھر 

 اجلس في مكانك لتناول الطعام ثم انزع القناع
.Ziploc وضعھ في كیس

ال تقاسم الطعام

 عندما تنتھي من األكل ، خذ كل النفایات إلى
المنزل

اغسل یدیك بالماء والصابون أو استخدم المطھر

ارتِد قناعك مرة أخرى 



تسلیم الطالب

سینتھي الطالب من المدرسة في أوقات مختلفة قلیالً
یحتاج اآلباء إلى استخدام المناطق المخصصة عند انتظار خروج أطفالھم
یتم تذكیر اآلباء بالحفاظ على مسافة جسدیة مع اآلخرین أثناء االنتظار

الصف األول والثاني فصول ریاض األطفال الصف الخامس والسادس الصف الثالث والرابع

 منطقة انتظار
الوالدین

 منطقة العشب مقابل ساحة
روضة األطفال

 یرجى على الوالدین عدم 
 عبور الرصیف بین العشب

وساحة ریاض األطفال

موقف السیارات بالقرب
من ھیكل اللعب 

منطقة العشب جانب
شارع وودریدج 

 منطقة العشب بالحدیقة خلف
 المدرسة. من فضلك ال تعبر

الرصیف

 الوقت المحدد ألخذ
الطالب

2:55 pm 3:05 pm 3:10 pm 3:15 pm

المزید من المعلومات

OCDSB خطة العودة إلى المدرسة
https://ocdsb.ca/our_schools/novel_coronavir
us_information_for_parents/learn_at_home/ret
urn_to_school_plan_2020

 موارد متعددة اللغات للمجتمعات المتنوعة أثناء
COVID-19
https://www.ottawapublichealth.ca/en/publi
c-health-topics/multilingual-resources.aspx

COVID-19 أوتاوا للصحة العامة
https://www.ottawapublichealth.ca/en/publi
c-health-topics/novel-coronavirus.aspx

https://ocdsb.ca/our_schools/novel_coronavirus_information_for_parents/learn_at_home/return_to_school_plan_2020
https://ocdsb.ca/our_schools/novel_coronavirus_information_for_parents/learn_at_home/return_to_school_plan_2020
https://ocdsb.ca/our_schools/novel_coronavirus_information_for_parents/learn_at_home/return_to_school_plan_2020
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/multilingual-resources.aspx
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/multilingual-resources.aspx
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx

