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اآلباء األعزاء،
نحن ملتزمون بضمان أن تكون العودة إلى المدارس آمنة للطالب والمعلمين والموظفين .تقود خطتنا الشاملة إلعادة فتح المدارس
البالد إلى العمل في ظل بروتوكوالت قوية للصحة العامة وتوفير التمويل الالزم لكل طالب.
ستخصص األموال لتوفير معدات الوقاية الشخصية ) ،)PPEوتحسين تنظيف مدارسنا وحافالتنا ،وتحسين التهوية ،وتوظيف
المزيد المعلمين وعاملي النظافة .كما نعتمد بروتوكوالت إضافية للصحة العامة لت ُطبق في مدارسنا ،مثل توظيف ما يصل إلى
 500ممرضة في مجال الصحة العامة ،وسياسة إلزامية صارمة بارتداء الكمامات للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر،
واستراتيجية اختبار المراقبة على طالب المدارس الثانوية .نحن نؤمن في اهمية هذه التدابير من أجل ضمان العودة الناجحة إلى
فصولنا الدراسية.
وقد أعلنت حكومتنا ،في وقت سابق من اليوم ،عن تفاصيل السبل التي المتبعة لمنع تفشي فيروس كوفيد 19-والحد منه في
مدارسنا والحفاظ على سالمة أطفالنا .وتستلهم هذه الوثيقة النصيحة من كبار الخبراء الطبيين والعلميين  -بما في ذلك كبير
الموظفين الطبيين في مجال الصحة.
عززت خطة العودة إلى المدارس التي وضعتها حكومتنا من خالل استثمارات فيدرالية إضافية وموارد إضافية لدعم العودة إلى
ُ
الصفوف الدراسية في الخريف .ويقدم اإلعالن الفيدرالي اليوم  381مليون دوالر إلى أونتاريو ،ذلك باإلضافة إلى ما يقرب من
 900مليون دوالر قدمتها المقاطعة لدعم خطط العودة إلى المدرسة في المقاطعة.
كما يسعدني أن أؤكد تعيين الدكتور ديرك هوير منسقًا لالستجابة لتفشي األمراض على مستوى المقاطعة لقيادة الجهود التي تبذلها
المقاطعة في التصدي ألي تحديات داخل مدارسنا.
إليك ما تحتاج إلى معرفته:
•
•
•

ُوضع بروتوكول للتعامل مع الطالب الذين يمرضون أثناء وجودهم في المدرسة ،بما في ذلك العزل ،وتوفير معدات
الوقاية الشخصية للطالب المريض والموظفين الذين يعتنون به.
يُطلَب من اآلباء فحص أطفالهم كل يوم قبل الذهاب إلى المدرسة ،وإذا كانوا مرضى ،فعليهم إبقاؤهم في المنزل.
إذا كانت نتيجة فحص شخص ما في المدرسة ،سواء كان طالبًا أو موظفًا ،إيجابية لفيروس كوفيد ،19-فسيتم إخطار
المجتمع المدرسي بالشكل المناسب .يتم إجراء عمليات االتقصي الوبائي لمخالطي الشخص المصاب بشكل فوري
وصارم.
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•
•

عند االقتضاء ،سيتم التوصية بإجراء الفحوصات للمجموعات الفصلية أو اإلرسال إلى المنزل أو ست ُغلق المدرسة حتى
يقرر مسؤولو الصحة العامة أنها آمنة للطالب والموظفين للعودة إليها.
بعد ذلك ،سيكون هناك عملية تواصل واضحة  ،لذا ستعرف ما إذا كانت نتيجة فحوصات الطالب أو الموظف في
مدرسة طفلك إيجابية لفيروس كوفيد.19-

•
•
•

ستعمل مجالس المدارس بشكل وثيق مع وحدات الصحة العامة من أجل اإلبالغ بآخر المستجدات في الوقت الحقيقي
وتحديد ما إذا كان من الواجب إغالق الفصل الدراسي أو المدرسة.
تعتزم الحكومة ،بقيادة هيئة الصحة العامة في أونتاريو ،مراقبة طالب المرحلة الثانوية الذين ال تظهر عليهم أعراض
في مدارسنا.
أكماللعاملون في مجال التعليم تدري ًبا مهن ًيا صار ًما في مجال الصحة والسالمة ،باإلضافة إلى وجود ممرضات في
مجال الصحة العامة في مدارسنا.

نحن نتوخى الحذر ،وننفذ تدابير إضافية للصحة والسالمة ،ونستثمر األموال الالزمة .وكما قلت أنا ورئيس الوزراء من قبل:
سوف نبذل ما في وسعنا ،وسنهتم بسالمة طالب أونتاريو وحمايتهم ورعايتهم.
بينما يستمر تطور حالة الصحة العامة في مختلف أنحاء أونتاريو ،فإن الشيء الثابت الوحيد هو الجهود الموحدة التي يبذلها اآلباء
والطالب وموظفو المدارس للحفاظ على سالمة مجتمعاتنا ومقاطعتنا .نحن جميعًا نقوم بدورنا ،ومن الرائع حقًا أن نرى العمل
الذي يمكن إنجازه بينما نقوم بتسوية منحنى كوفيد 19-عبر أونتاريو.
لقد قمنا بزيادة االستثمارات في مجال الصحة النفسية ألننا نعلم مدى صعوبة هذه الفترة على طفلك .وسوف نستمر في ضمان
إتاحة القدرة على الوصول إلى الدعم ،وأن تظل مدارسنا تمثل قيم اإلدماج والتعاطف والتفاؤل في قلوب وعقول جميع طالبنا.
شك ًرا لكم ،أولياء األمور في أونتاريو ،على كل ما تقومون به كل يوم  -حيث نعمل م ًعا من أجل سالمة ونجاح أطفالنا في هذا
العام الدراسي ،وفي المستقبل.
مع خالص االحترام والتقدير
فخامة السيد ستيفن ليتشي
وزير التربية والتعليم

