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2021 العودة إلى المدرسة خريف دليل أولياء األمور:
ظفين بأمان قدر اإلمكان، تم تطوير تدابير طالب والموا على الحفاظ

في أونتاريو. السالمة بالشراكة مع كبير المسؤولين الطبيين للصحة 
ق تدابير الصحة طة تطبيسمح بفتح المدارس للتعلم الشخصي شريي

والسالمة للعام الدراسي.

طفال إلى مجموعات، مما – سيتم تقسيم األالمدارس االبتدائية 	 
ديهم مدرس طفال وليعني أنهم سيكونون مع نفس مجموعة األ
طالب دنية أو الفرنسية للواحد. وسيتم توفير برامج مثل التربية الب

في مجموعات.

 – ستضمن مجالس المدارس أن تقتصر جداول المدارس الثانوية	 
طالب على فصلين للتعلم الشخصي. يوجد استثناءات للمدارس ال

ا من خالل تقسيم الصفوف إلى ط محدودالتي يكون فيها االختال
ط إذا كان الحجم اإلجمالي مجموعات أو تسهيل إدارة تتبع االختال

ا.للمدرسة صغير

ائالت.طالب والعظل التعلم عن بعد أحد الخيارات لل سيمالحظة:

على فاظ للحخاذها ض اإلجراءات التي سيتم اتيلي بعيما ف
سالمة األطفال في المدرسة

ى المقاطعة:إجراء تحسينات على التهوية على مستو	 
ء في المدارس طوير جودة الهوافي تتستمر مجالس المدارس 

من خالل إجراء تحسينات على التهوية و/أو الترشيح. 
طول، ظمة لفترة أويتضمن ذلك إجراءات مثل تشغيل األن

واستخدام مرشحات من الدرجة األولى ونشر وحدات مستقلة 
ء عالي كفاءة الجسيمات )هيبا(.للهوا

تضع مجالس المدارس وحدات مستقلة للهواء عالي كفاءة 
طفال الجسيمات )هيبا( في القاعات الدراسية لرياض األ
الصغار والكبار كإجراء إضافي للصحة والسالمة.

 للمدارس واألسطح كثيرة اللمس.نحسظيف المالتن	 

ارتداء الكمامة:	 
اني عشر طالب في الصفوف من األول إلى الثيجب على ال

ائل النقل ارتداء كمامات مناسبة داخل المدرسة وفي وس
المدرسية.

يتم تشجيع الطالب في رياض األطفال على ارتداء كمامة أو 
غطاء للوجه.

ائقي الحافالت المدرسية ارتداء يجب على موظفي المدرسة وس
كمامات طبية.

وم.يل ك 19-ديوفكض راأعص حف ظفينلمواو بطاللا على يجب	 

 مع بعض التعديالت.ح باألنشطة الالمنهجيةسمسي	 

 خالل فترات االستراحة وفي يمكن للطالب مشاركة اللوازم	 
األماكن المشتركة وداخل قاعات الدراسة مع مراعاة التباعد 

الجسدي.

ظافة ف الن، على سبيل المثال غرسمح باألماكن المشتركةسي	 
والمكتبات والمختبرات التقنية والكافيتريات مع مراعاة تدابير 

التجمعات الداخلية.

 باستمرار أو استخدام معقمات األيدي الكحولية.غسل اليدين	 

سنواصل العمل مع كبير المسؤولين الطبيين لشؤون الصحة ووحدات 
الصحة العامة المحلية لتقييم التدابير الرئيسية في سبيل تعميم 

ا. قد تكون هناك حاجة لتدابير إضافية للصحة اإلرشادات وتحديثه
انات الصحة العامة  على بيوالسالمة لبعض وحدات الصحة العامة بناء

 على مؤشرات طة بناءظة أنه قد يتم تعديل الخالمحلية. يرجى مالح
طعيم.الصحة العامة والرعاية الصحية الرئيسية، مثل معدالت الت
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