ًبكمً ً.
أهًلًًًً
مرحبًًاًو
ًًً
ًًًًً ًً
يسرنيًرؤيتكمًمرةًأخرىً.لمًأتخيلًأننيًسوفًأسجلًمقاطعًمرئيةًأخرىًتتناولًكوفيدً،إالًإننيًهناًمرةًأخرىًكماًأنًاألسبوعً
القادمًقريبًوهذاًاألمرًلنًيتركناًوشأنناًبهذهًالسهولةً.كماًتعلمونًاآلنًقررتًحكومةًاإلقليمًتأجيلًالعودةًالكاملةًللمدارسً
حتىًيومًً10يناير/كانونًالثانيً.أردتًأنًأقدمًلكمًمقطعًمرئيًيبينًلكمًعددًمنًالمعلوماتًالهامةًبينماًيحلًعليناًاألسبوعً
القادمًواألسابيعًالتاليةًلهً.توجدًثًلثةًأجزاءًتدورًفيًذهنيً:األولًهوًماًهوًأوميكرون؟ًماًالذيًيعنيهًللمدارسًولماذاًنحتاجً
ألوامرًجديدةًوماذاًيعنيهًهذاًألمورًمثلًاقتفاءًأثرًمخالطيًالمرضىًواإلشعارات؟ًالثانيًهوًكيفًيبدوًاألسبوعًالقادمًلكً
ولعائلتكًولموظفينا؟ًالثالثًهوًتوضيحًماًالذيًسيحدثًإنًوصلناًإلىًموقفًالًيتوفرًلديناًفيهًماًيكفيًمنًموظفينًإلدارةً
مدارسناً.هذاًاألمرًنطلقًعلي ًهً ً«إغًلقًفني»ً.هذاًاألمرًيشغلًقسمًكبيرًمنًأعمالًالتخطيطًلألسبوعًالقادمًً .

الجزء األول :ما هو أوميكرون؟
ماًنعلمهًخًلفًعددًالحاالتًالضخمًهوًأنًهذًاًالمتحورًمنًالفيروسًيحتاجًلمدةًحضانةًأقصرًمنًالمتحوراتًالسابقةً.والً
ينً.إنًسببًأنًهذهًاألمورًذاتًأهميةًبالغةًهيًأنًالسمةً
اًمنًاآلخرًًً ًًًً ًً ًً ًًً ًً ًًًًً ًًً ًًًً ًًً ًًًًًًًًًًً ً ًًً
هً،أكثرًكثيرًًًً ًًً ً
ءًالتاليًهوًسهولةًانتشار
شكًأنًالجزًًًًًًًًً ًً ً ًً ًًًًًًًًً
ً ً ًًً ًًًً
ًًًًًًًًً ًًًًًً

المميزةًالمستديمةًلكيفيةًتعاملناًمعًكوفيدًعلىًمرًالسنينً،خاصةًفيًمدارسناًواإلشعاراتًالمرسلةً،هيًاقتفاءًأثرًمخالطيً

المرضىً.إالًأنًاقتفاءًاألثرًيستندًإلىًقدرتناًعلىًالبحثًعنًالمصدرًوماًهيًالحالةًالمرجعيةًومتىًحدثًتعرضً

غيرًمجدًً.وخًلفًذلكً،
صرًمدةًالحضانةًوسرعةًاالنتشارً،أصبحًاقتفاءًأثرًمخالطيًالمرضىًً ًً ًًً ً
ًًًًًًًًً
إالًأنهًفيًحالةًق
للفيروسً ًً ًًًًًًً ًًً.

فيماًيخصًتحليلًوجودًالفيروسًوأماكنًالتحليلًالنصيحةًهيًإنًكنتًحصلتًعلىًجرعتيًاللقاحًوظهرتًعليكًأعراضً،الً

تذهبًإلجراءًتحليلً.عدًإلىًالمنزلً،اذهبًإلىًاإلنترنتً،وابحثًعماًيجبًعليكًعملهً.كماًأنناًسوفًيتوفرًلناًاختباراتً
سريعةًمنًالمنزلً،لهذاًسوفًنفقدًالقدرةًعلىًمعرفةًمنًأصيبًبالفيروسًوماًهيًالحالةًالمرجعيةً.يعنيًاجتماعًكلًهذهً
ًًًًًًًًًً ًً ًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًيعنيًأنًعمليةًإرسالًاإلشعاراتًالتيً
اًبسببًأوميكرونً،كماًأنهً
ًًًًالًممكن
نًاقتفاءًأثرًمخالطيًالمرضىًلمًيعدًمفيدًاًو
األمورًأً ًًًًًًًًًًً ًًً ًًً ً ًًًًًً ً ًًًًًًًًًًًً
رً،وعليناًأنًنسعىً
اًمنًالجهاتًالصحيةًأنًالفيروسًيتحوً ًًًً ًًًًًًً ًًً ًً
اراًوتكر
ماًنسمعهًمر
تتبعهاًمدارسناًسوفًتصبحًغيرًنافعةًًًًًً.
ًًًًًًًًً
ًًًًًًًًً
ارًًًً ًًًً ًًً ًًًً ً ًًًًً ًًًًًًًً ًًًً ًً

ًًًيعملًموظفوًو ازرةً الصحةًبكلًجدًمنًناحيةًماًالذيًيعنيهًهذاًلعمليةًإرسالًاإلشعاراتًفيًوجودًكلًهذهً
رًأيضا.
للتغييً ًًًًً
األمورًالمتعلقةًبسًللةًأوميكرونً.يغلبًالظنًأنناًسوفًننتقلًإلىًأمرًآخرًمختلفًوعليناًأنًنتابعًمنًكثبًوأنًننتظرً
المزيدًمنًالمعلوماتًفيًاألسبوعًالقادمًً .

الجزء الثاني :كيف سيكون شكل األسبوع القادم لكل من موظفي المدارس وأفراد المجتمع وكذلك الطالب؟
عودةًمرةًأخرىًإلىًأوامرًجديدةًتلقيناهاًفيًمنتصفًموسمًالعطًلتًوموظفيناًليسواًفيًالدواًمً،منذًأنهمًيقضونًًالعطلةً
وبعضًمنهمًعلىًاألرجحًخارجًالبًلدً.أولًيومًعملًلهمًسيكونًيومًاإلثنينًفيًسوريً،والثًلثاءًألغلبًأنحاءًاإلقليمً.سوفً
يكونًهذاًاليومًهوًأولًفرصةًلهمًلتناولًاألوامرًالصحيةًالجديدةًواستيعابهاًوماًالذيًتعنيهًلهمً.صممتًاألوامرًالصحيةً
ةًهذهًهيًأمورً
ًًًًًًًًًًًً ًًًً ً ًًًًً
اًفيًوقفًاالنتشارًداخلًالمدارسً.الكثيرًمنًتدابيرًالسًلمةًالمعزز
الجديدةًلمضاعفةًماًنعلمًأنهًيجديًنفعًًًًً ًًًً ًًً ًًً ًً ًًًً ً ًًًًًًًً ًًًًًًًً ًًً ًًًًًًً ًًًً ً
ًًً ًًًًًًًً ًً ًًًًًًًًًًًًًًًًً ًً ًًًً

استخدمناهاًمنًقبل ً.هيًأمورًكناًنفعلهاًفيًسبتمبر/أيلولًمثلًتقليلًعددًالتجمعاتًوتعليقًالطوابيرًوعقدًكافةًاالجتماعاتً
واللقاءاتًعبرًاإلنترنتًوإبعادًاألطفالًعنًبعضهمًالبعضًواالنتفاعًمنًمساحةًالصفوفًإلىًأكبرًقدرًممكنًومنعًالزوارً.
الًأظنًأنًأيًمنًهذهًالتدابيرًالمعززةًالجديدةًسيكونًغيرًمألوفًلكمًوستكونًأمورًتعلمونهاً،كلًماًعلىًموظفيناًهوً
مراجعتهاًونقاشًكيفيةًفرضًهذهًاألمورًمرةًأخرىً.سوفًنخصصًيومًاإلثنينًحينماًيعودًموظفيناًللعملًالقسمًاألولًمنً
اليومًللتركيزًعلىًأولًبندًتناولتهًبالحديثًاليومً،ماًهيًاألمورًالمختلفةًفيًشأنًأوميكرونًوماًهيًتدابيرًالسًلمةًالمعززةً
وكيفًسيبدوًهذاًاألمرًحينماًنفرضًتنفيذهاًعلىًالفورًً .

الجزء الثالث :اإلغالق الفني
سينصبًالجزءًاألكبرًمنًأعمالًالتخطيطًاألسبوعًالقادمًعلىًالزيادةًالضخمةًفيًعددًالحاالتًوعددًاألفرادًالذينًسيصبحونً
مرضىً،لهذاًالسببًنتوقعًحدوثًماًنطلقًعليهً«اإلغًلقًالفني»ً.اإلغًلقًالفنيًيحدثًوقتماًالًيمكنًلمدرسةًماًممارسةً
نشاطهاًألنهاًليسًلديهاًالموظفينًالذينًيشرفونًعلىًالطًلبًويشرحونًالدروسً.هذاًاألمرًليسًبالضرورةًبسببًحدوثً
ًًًًالًيمكنًبسببهًلألفرادًالذهابًإلىً
اًيومًكثيرًالجليدً
ةًالمدرسةً.هذاًاألمرًيشبهًكثيرًًًًًًًًًً ًًًً
ي؛ًإنهًيعنيًأنناًالًنستطيعًإدار
تفًًًًشً ًًًًًًًًًً ًًًًًًً ًًً ًً ًً
ًًًًًًًًًًًًً ًًًً ًًًًً ًً ًًً ًًًًًًًً

المدرسةً،والًيمكنناًاإلشرافًعلىًاألطفالً.فيًحاالتًاإلغًلقًالفنيً،ماًالذيًيعنيهًهذاًاألمرًلكًبصفتكًوليًأمرًأوً

موظف؟ًيعنيًهذاًأنًاليومًسيصبحًيومًافتتاحيًأوًيومًصفرً،سوفًيتبينًفيهًأنناًليسًلديناًماًيكفيًمنًموظفينًوالًيمكنناً
اتًإلىً
ًًًًً ًًًً
لهمًونرسلًإلىًالمنزلًإشعار
ًًًًًًًًًًًًً ً ًًًً ًًًًًًً ًًً
حًالطًلبًونرسلهمًإلىًمناز
يحتملًأنًنسرً ًًًً ً ً ًًًًً ًًًًًًً
اإلشرافًعلىًالطًلبًوالًيمكنناًالتدريسًلهمًً ًًً ًًً ًًً ًًً.

أولياءًاألمورًونسعىًلنعرفًهلًسيتمكنًموظفيناًمنًالعودةًفيًاليومًأوًاالثنينًأوًالثًلثةًأوًالخمسةًالتاليةًأمًالً.لوًتبينً
أنًكلًهذهًاألمورًغيرًصحيحةًوعليناًأنًنغلقًمدارسناً،نطلقًعلىًهذهًالحالةًإغًلقًفنيً.سوفًنتواصلًمعًالعائًلتً

ونستغلًاليومًالتاليًفيًأعمالًالتخطيطًواليومًالذيًيليهًسوفًيصبحًعلىًاإلنترنتًبالكاملً.يعنيًهذاًأنًاإلغًلقًالفنيًفيماً
يخصًموظفيناًوالعائًلتًأنًالمدارسًسوفًتمارسًنشاطهاًعبرًاإلنترنتً.إلىًمتى؟ًلمًنستقرًحتىًاآلنًعلىًهذاًاألمرً،إالً
أننيًأظنًأنًالمدةًستتراوحًبينًسبعةًوعشرةًأيامً.يتطلبًاألمرًمنًالموظفينًمقدارًكبيرًمنًالتخطيطًلتغييرًالمسارًدونً
إشعارًمسبقًوالتدريسًعبرًاإلنترنتًلكلًاألطفالً.هذاًاألمرًسيحتلًقسمًكبيرًمنًأعمالًالتخطيطًالتيًستجريًاألسبوعً
القادمًالتيًسينهضًبهاًموظفيناً .

سوفًيتولىًموظفيناًيومًاإلثنينًمراجعةًجوانبًاالختًلفًفيًأوميكرونًوكذلكًمراجعةًبروتوكوالتًالصحةًوالسًلمةًالتيً
ًًًًً ً
ًبدءًنقاشًكيفًسنستعدًلحاالتًاإلغًلقًالفنيًلوًتطلبًاألمرًفرضًهذاًاألمرًفيًأيًيوم.
ومنًثمًًًًًًًًًً ًًًً ًً ًً ًًًًًً ًً ً ًًً ً ً ً ًًًًًً ًًً ًًً ًً ًًً ًً ًًًً ًً ًًًًً ًً ًًً ًًً
نتبعهاًًًً ًًً
اًألهمًثًلثًةًأمورً.توجدًالكثيرًمنًالتفاصيلًاإلضافيةًوالكثيرًالكثيرًمنًاألسئلةً
يعًًًً ً ًًًً
اًسرًًً
اضًًً
آملًأنًماًسلفًيقدمًلكمًاستعر
ًًً ًًً ًًًًً ًً ًًًًًًًًًًًً
ًًًًًً

التيًلمًتجدًلهاًإجابةً،وسوفًنتواصلًمعكمًفيًشأنًهذهًوتلكًفيًاأليامًالقادمةً.ماًنعلمهًًوأهمًشيءًفيًالوقتًالراهنًهوً

اقفًمشابهةًمثلًهذهًولديًًيقينًكاملًأنًموظفيناًيمكنهمًتحقيقً
تعلمناًالكثيرًمنًمو
أنناًتعرضناًلهذاًالموقفًمنًقبلًًً ًًًًًًًًًًًًًً.
ًًًًًً ًًً ًًًًًًًً ًً ًًًًًًًً

ًًًًًًاألخبارًالسارةً،إنًجازًلناًأنًنعتبرًأيًشيءًفيًهذهً
همًمقدمينًلهمًالمساندةً.
ًًًً ًًًًًًًً ًًًًًًًًً
اًوسوفًنكونًجوار
المطلوبًوتنفيذهًجيدًًًًً ًً ًًًًً ًً
ًًًً ًًً ًًًًًًًًًً ًً

المحنةًسارً،أنهًوحتىًيومناًهذاًسمعناًأنًآثارًأوميكرونًتبدوًأقلًحدةًبكثيرً.ربماًيكونًعددًالحاالتًمرتفعً،إالًأنًعددً

اًأوًًثابتً.نأملً
حاالتًاالستبقاءًفيًالمستشفىًفيًالعنايةًالمشددةًوكذاًعددًالحاالتًالتيًتتطلبًتنفسًصناعيًيبدوًمنخفضًًًً
ً ًً ً ًًً ً ًًًًًًًً ًًًًً ًً ًً ًًً ًًًًًًًًًًًًً ًًًًًًًًًً ًًًًًً ًً ً ًًًًً ًًًً ًً ًًًًً ًً ًًً ً ًًًًً ًًًً ًًً
أنًيصبحًهذاًاألمرًهوًبدايةًمدةًيمكنناًفيهاًالعودةًلماًهوًمعتادًوفيًنهايةًاليومًأالًنرىًآثارًشديدةًالحدةًً .

أرجوًأنًتحافظواًعلىًسًلمتكمًوصحتكمً.المزيدًوالمزيدًمنًالمعلوماتًقادمًوآملًأنًيفيدكمًماًتناولناهًاليومً.توقعواًدونًشكً
المزيدًمنًالتواصلًفيًوقتًمبكرًمنًاألسبوعًالقادمًً .

ًًً ً
اًلكمً،صحبتكمًالسًلمة.
شكرًًًًًًًً ً ًًًًًًًً ً
ً ًًً

