ﮐووﯾد :19
ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣدارس و ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن
ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ اﯾﻤﻦ ﻣﺪارس اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دوﻟﺖ اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺪارس و ﻣﺮﺑﯿﺎن ،ﯾﮏ طﺮح ﺟﺎﻣﻊ
ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
طﺮح دوﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﻌﻠﻤﺎن،
ﻣﺮاﻗﺒﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﺪارس ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ
ﺻﻮرت ،ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺘﮭﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﮫﮔﯿﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،و ﺳﺎﯾﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺖ.

ﯾﮏ ﮔزﯾﻧﮫ ﺟدﯾد :ﯾﺎدﮔﯾری درونﮐﻼﺳﯽ ﯾﺎ از راه
دور

در اﯾن طرح ،ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری درونﮐﻼﺳﯽ و از راه دور
ﺑرای داﻧشآﻣوزان اﺑﺗداﯾﯽ و ﻣﺗوﺳطﮫ در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
 2020-2021در دﺳﺗرس ﺧواھد ﺑود .ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﮔزﯾﻧﮫای را ﮐﮫ ﺑﺎ وﺿﻌﯾت آﻧﮭﺎ ﺳﺎزﮔﺎرﺗر اﺳت ،اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد.

ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن

از  1ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ،2020ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ
ظرﻓﯾت ﮐﺎﻣل و رﻋﺎﯾت اﻗداﻣﺎت اﯾﻣﻧﯽ ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺷدﯾد

ﻧظﺎﻓت ،ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﮐودﮐﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،ﺛﺑت آﻣﺎر ﺣﺿور
و ﻏﯾﺎب ﺑرای ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎس و ﺗدوﯾن ﭘروﺗﮑلھﺎی اﯾﻣﻧﯽ،
در ﺻورت ﺑﯾﻣﺎر ﺷدن ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﯾﺎ ﮐودﮐﺎن ،ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ
ﺷوﻧد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﯾش-ﻣدرﺳﮫ و ﭘس-ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻧﺳﺑت
اﺳﺗﺎﻧدارد ﮐﺎرﮐﻧﺎن-ﺑﮫ-ﮐودﮐﺎن و اﻟزاﻣﺎت ﺣداﮐﺛر اﻧدازه
ﮔروه ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺷﯾوع ﮐووﯾد 19-ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑود ،اﺟرا
ﺷوﻧد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در
Ontario.ca/ReopeningChildCare
ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ :ﻣﮭدﮐودک ﺗﺎ ﭘﺎﯾﮫ 8
داﻧشآﻣوزان اﺑﺗداﯾﯽ از ﻣﮭدﮐودک ﺗﺎ ﭘﺎﯾﮫ  8ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﭘﻧﺞ
روز در ھﻔﺗﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﺣﺎﺿر ﺷوﻧد و در طول روز ،از
ﺟﻣﻠﮫ اوﻗﺎت اﺳﺗراﺣت و ﺻرف ﻧﮭﺎر ،در ﯾﮏ ﮔروه ﺑﺎﻗﯽ

ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﮔروهھﺎی ﮐﻼﺳﯽ در طول روز در ﮐﻧﺎر ھم ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد.

ﻣدارس ﻣﺗوﺳطﮫ :ﭘﺎﯾﮫھﺎی 12-9

ﻣدارس ﻣﺗوﺳطﮫ از ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑﺎ روش آﻣوزش ﺣﺿوری ﻋﺎدی
ﯾﺎ ﺗﻌدﯾلﺷده ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧظر ھﯾﺋتھﺎی ﻣدارس ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺧواھﻧد
ﺷد )ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
 Ontario.ca/DesignatedSchoolsﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.
ﺑﯾﺷﺗر داﻧشآﻣوزان ﻣﺗوﺳطﮫ ﭘﺎﯾﮫھﺎی  9ﺗﺎ  12ﺑر اﺳﺎس
اﻟﮕوی ﺗﻌدﯾلﺷده ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎزﻣﯽﮔردﻧد .داﻧشآﻣوزان ﺑﺎﯾد
زﻣﺎنﺑﻧدیھﺎی ﺗﻌﯾﯾنﺷده ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﮔروهﺑﻧدی ﺣداﮐﺛر
داﻧشآﻣوزان را ﺑرای ﻣﺣدود ﮐردن ﻣﯾزان ﺗﻣﺎسھﺎی
داﻧشآﻣوزان ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
ھﯾﺋتھﺎی ﻣدارس ﺑرﮔزﯾده

ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ در ھﯿﺌﺖھﺎی ﻣﺪارس ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪارس
ﮔﺮوهھﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  15داﻧﺶآﻣﻮز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﺘﻨﺎوب ﮐﮫ ﺣﻀﻮر
در ﺣﺪاﻗﻞ  %50از روزھﺎی درﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،در
ﻣﺪرﺳﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑرای داﻧشآﻣوزان ﻣدارس ﻣﺗوﺳطﮫ در اﻟﮕوی ﺗﻌدﯾلﺷده ،در
روزھﺎی آﻣوزش از دور ﺗﮑﻠﯾف ﻣﺳﺗﻘل ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
آﻣوزﺷﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود؛ اﯾن داﻧشآﻣوزان در ﺻورت اﻣﮑﺎن
در ھر روز درﺳﯽ ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﻌﻠم و ھﻣﮑﻼﺳﯽھﺎی ﺧود در
آﻣوزش آﻧﻼﯾن ﺷرﮐت ﺧواھﻧد ﮐرد.
ھﯾﺋتھﺎی ﻣدارس ﻏﯾرﺑرﮔزﯾده

ﻣدارس ﻣﺗوﺳطﮫ در ھﯾﺋتھﺎی ﻣدارس
ﻏﯾرﺑرﮔزﯾده ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﭘﻧﺞ روز ھﻔﺗﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧﻧد.

اﻧﺗﺧﺎب اﯾن ھﯾﺋتھﺎی ﻣدارس ﺑر اﺳﺎس ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻧد
اﻧدازه ھﯾﺋت ﻣدارس ،ﺗﻌداد و اﻧدازه ﻣدارس ﻣﺗوﺳطﮫ ھﯾﺋت
ﻣدارس ،اﻧدازه دﺳﺗﮫھﺎ ﯾﺎ ﮔروهھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺗوﺳطﮫ و ﺷﮭری
ﺑودن ﯾﺎ ﻧﺑودن ھﯾﺋت ﻣدارس ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد.

راھﺑردھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ

ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن ﺑﺎزﮔﺷت اﯾﻣن ﺑﮫ ﻣدارس در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر،
راھﺑردھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ زﯾر اﺟرا ﻣﯽﺷود:
•

ھﻣﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن و داﻧشآﻣوزان ﺑﺎﯾد ھر روز ﭘﯾش
از ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺷوﻧد

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ  Ontario.ca/ReopeningSchoolsﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد

•

•

•

ﭘوﺳﺗرھﺎ و ﺗﺎﺑﻠوھﺎی درون ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد
ﺗروﯾﺞﮐﻧﻧده ﺧودﻏرﺑﺎﻟﮕری ،ﺑﮭداﺷت دﺳت،
ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده ﯾﮏطرﻓﮫ از
راھروھﺎ ،ﺗﻌدﯾل روالھﺎی ورود و اﺳﺗﻔﺎده از
زﻣﯾن ﺑﺎزی ﺑﺎﺷد
داﻧشآﻣوزان ﭘﺎﯾﮫھﺎی  4ﺗﺎ  12ﺑﺎﯾد در
ﻣﺣﯾطھﺎی ﺑﺳﺗﮫ از ﻣﺎﺳﮏ ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ
ﭘﺎرﭼﮫای اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﺑرای داﻧشآﻣوزان ﭘﺎﯾﮫ
 3و ﭘﺎﯾﯾنﺗر ،اﺳﺗﻔﺎده از ﭘوﺷش ﺻورت اﻟزاﻣﯽ
ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود.
ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺣﺎﻓظ ﺷﺧﺻﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﮫ
داﻧشآﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ھﻣﮫ
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺳﺗﻘر در ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﺳﮏ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.

ﺣداﮐﺛر  500ﭘرﺳﺗﺎر ﺟدﯾد ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
از ﻣدارس و ھﯾﺋتھﺎی ﻣدارس و اﺟرای ﭘروﺗﮑلھﺎی
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ و ﺣﻔظ اﯾﻣﻧﯽ ﮐودﮐﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﻣﯽﭘردازﻧد.
دوﻟت اﻧﺗﺎرﯾو ھﻣﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎت دﯾﮕری را ﺑرای ﺣﻔظ اﯾﻣﻧﯽ
ﮐودﮐﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن از طرﯾﻖ ﻓراھم ﮐردن اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ھﯾﺋتھﺎی ﻣدارس ،اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﻠﻣﺎن
ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎ اﺳﺗﻘرار ﮐﺎﻣل ھﻣﮫ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﭘﺎرهوﻗت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت .اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺑﮫ ھﯾﺋتھﺎی ﻣدارس اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھد اﻧدازه
ﮐﻼسھﺎ را ﮐﺎھش و ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ داﺧل ﮐﻼسھﺎ را
اﻓزاﯾش دھﻧد و ﺗﻌدﯾلھﺎی ﻻزم را ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺣﻠﯽ
اﻋﻣﺎل ﮐﻧﻧد.
دوﻟت ھﻣﭼﻧﯾن ﺑودﺟﮫ ﺑﮭﺳﺎزی ﮐﯾﻔﯾت ﺗﮭوﯾﮫ ،ﮐﯾﻔﯾت ھوا و
اﻓزاﯾش ﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ) HVACﮔرﻣﺎﯾش و ﺗﮭوﯾﮫ
ﻣطﺑوع( را در اﺧﺗﯾﺎر ھﯾﺋتھﺎی ﻣدارس ﻗرار ﺧواھد داد.

ﻧظﺎرت و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﮐووﯾد 19
داﻧشآﻣوزان ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ دﭼﺎر ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی
ﮐووﯾد  19ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷوﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻓوراً از دﯾﮕران ﺟدا
ﺷوﻧد و ،در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺗﺎ زﻣﺎن رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﻧزل در
اﺗﺎق دﯾﮕری ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد .داﻧشآﻣوزان ﻣﺷﻣول
ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد طﺑﻖ ﺳﯾﺎﺳت ﻋﺎدی آﻣوزﺷﯽ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾت
ﻓﺎﺻﻠﮫﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد و طﺑﻖ
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﮭداﺷﺗﯽ از ﻟوازم ﺣﻔﺎظت ﺷﺧﺻﯽ
) (PPEاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .داﻧشآﻣوزان ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن دارای
ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺑﯾﻣﺎری ﻧﺑﺎﯾد از وﺳﺎﯾل ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش آﻧﮭﺎ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدت
 14روز در ﻣﻧزل ﺑﻣﺎﻧﻧد .اﯾن اﻓراد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺳﺋوﻻن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﻧﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ
ﺑﺎزﮔردﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﭘدر/ﻣﺎدر ،ﺳرﭘرﺳت ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧد
آﻣوزﺷﯽ دارای ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد در
ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾن در covid-
 19.ontario.ca/self-assessmentﺷرﮐت
ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﭼﮫ اﻗداﻣﯽ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد.

اﻋﻼم ﻣوارد ﮐووﯾد 19

ﻣدارس ﺑﺎﯾد ﻣوارد ﻣﺷﮑوک ﯾﺎ ﻣﺛﺑت ﮐووﯾد  19را ﮐﮫ در
داﺧل ﻣدرﺳﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷود ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ واﺣد ﺑﮭداﺷت
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﻧﻧد .ﻣدﯾران ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ راﺑط
اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻓﮭرﺳت ﻣراﮐز
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐووﯾد  19ﻣﺟﺎز را در دﺳﺗرس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ  Ontario.ca/ReopeningSchoolsﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد

