اًبكمً،صباحًالخيرً ً،
مرحبًًًًًًًًًً ًًً ًًًً ًً
ًًً
يسعدنيًأنًأتحدثًإليكمًاليومًمرةًأخرىًويسرنيًأنًتتاحًليًًفرصةًاطالعكمًعلىًآخرًأخبارًبعضًاألمورًالهامةً
اًمتداولةًلهاًأثرًمباشرًعلىًمنطقتناًالتعليميةً
ةًجدًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًًًًً ً ًً ًً ًًًً ًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًً ً
اهنً.توجدًمعلوماتًكثير
ًًًًًً ً ًًًًً ًًًًًًًًً
يًفيًاإلقليمًفيًالوقتًالر
التيًتجرًً ًًً ًًً ًًًًًًً ًًًًًً
ًًًً ًًً

وسأطلعكمًعلىًآخرًأخبارًبضعةًأمورًهامةًمنًبينهاًالتاليً:اإلغالقًالفنيًًوالتحاليلًالسريعةً ًوتعليماتًاللقاحً

ًواألقنعةًالواقيةًوالتهوية ً.نعمً،أعلمًأنًهذهًاألمورًعديدةً،إالًأننيًأظنًأنًهذاًهوًأفضلًسبيلًلتوصيلًالمعلوماتً
اًأنًاألمورًالًتظلًعلىًحالهاًدائمًاًً ً.
أعلمًأيضًًًً ًًً ًًً ًً ًًً ً ًً ًً ًً ًًًًًًًًً
إليكمًو
ًًًًًًًًً ًًًًًًً
اإلغالق الفني (التعلم من المنزل):
سمعتًالبعضًيتساءلونً ماًهوًسببًذلك؟ًكيفًسأعلمًأنًموقعيًسوفًينتقلًإلىًالتعلمًمنًالمنزل؟ًيبحثًاألفرادً
عنًإجابةًواضحةًالًلبسًفيهاًوأناًهناًألقولًلكمًأنًاألمرًأعقدًمنًذلكً.نتلقىًكلًيومًتقاريرًحضورًالموظفينً
يةًتحديدًنسبةًغياًبًالموظفينًأوًمستواهًفيًكلً
اردًالبشرًًًًًً ًًًًًً ًًًً ً
ًًًًًًًًًًًًًً
ًيمكنًلقسمًالمو
ًًًًمًًًًًً ًًًً
احدةًومنًث
ًًًًًًً ًًًًًً
علىًمستوىًالمدرسةًالو
ً ًً ًًً ًًً ًًًًًًً
مدرسةً.لهذاًالسببًتصبحًالبياناتًذاتًأهميةًومصدرًاهتمامًبالغً،إالًأنًهذهًالبياناتًتعتمدًعلىًمالبساتهاً

ًًًنحنًالًنعلمًهلًاألفرادًفيًإجازةًأمًألغراضًالتنميةًالمهنيةًأمًيباشرونًأعمالًأخرىًأمًأنهًموعدً
اًكبيراً.
ًً ًًًً
اعتمادًًًًًًًً

توليًرئاسةًالقسمًأمًعدةًأمورًتساهمًفيً«قائمةًالغياب»ًالفعليةً.ينتجًعنًغيابًالموظفينًلوًكانًأكثرًمنًً%25

بدايةًنقاشً.هذاًالنقاشًيجريًبينًفريقًمديرًالمنطقةًالتعليميةًوبينًمديرًالمدرسةًننشدًفيهًمنًمديرًالمدرسةً
مساعدتناًفيًاستيعابًالمالبساتًالحاليةًلمدرستهً.نريدًأنًنعلمًهلًيمكنناًسدًالعجزًالقائمًوماًمدىًشدةًاألمرًمنً
جانبك؟ًهلًنرىًأنًالمدرسةًفيًموقفًالًيمكنهاًفيهًاإلشرافًعلىًأعمالهاًأوًتقديمًالشرحًوالتدريسًلألطفال؟ًهلً
هذاًالغيابًلهًصلةًبالمرضًأوًشيءًآخرًوهلًنظنًأنهًسوفًيستمرًلمدةًتتراوحًبينًيومينًوً7أيام؟ًخالفًماً
ًًًًهلًتوجدًمعلوماتًأخرىًعنًالمجتمع؟ًهلًنعلمًأيًشيءًعنً
يزرًالصحيةً.
ًًًًًًًًً ًًًً ً
اًمعلوماتًمنًهيئةًفر
يدًأيضًًًًًًًًً ًًً ًً
ذكرناً،نر
ًًًًًًًًًًًًًًًً
احتمالًوجودًكوفيدًفيًالمدرسة؟ًماًالذيًنعلمهًعنًمستوىًغيابًالطالبً،وحينماًنجدًنسبةًغيابًطالبًمرتفعةً
هلًهذهًالنسبةًسببهاًالمرضًأمًأسبابًأخرى؟ًننظرًإلىًكلًهذهًاألمورًووجودًنسبةًمرتفعةًمنًغيابًالموظفينً
ينتجًعنهًببساطةًبدءًنقاشً.ينتجًعنًهذاًالنقاشًجمعناًلتشكيلةًمنًالمعلوماتًتساعدناًفيًنهايةًاألمرًعلىًاتخاذً
قرارًهلًننقلًالمدرسةًإلىًالتعلمًمنًالمنزلًأمًالً.فيًالنموذجًالذيًنتبعهً،فيًاليومًاألولً،نسعىًللتأكدًمنًاألمرً
ًًالًتوجدًقاعدةًواحدةًسريعةًتشيرًإلىًأنهً
ًننظمًيومًللتخطيطًلهذاًاالنتقالً.
ًًًًمًًًًً ًًًًًًًًًً ً ًً ًًًًًًًً ًًًًً
ارًومنًث
ًًًًًًً ًًًً
منًالمدرسةًونسعىًالتخاذًقر
ًً ًًًًًًً ًًًًً ًً ًً ًً

ًًًًًًًًًًً
اًإلىًالتعلمًمنًالمنزلً.األمرًببساطةًأنهًيبدأ
ًًًًًًًًًًًًًً ًًًًًًًًًً ًًًًًًً ًًًً ًً ًًًً ًً
فيًحالةًالوصولًإلىًنسبةًمعينةًمنًالغيابًتنتقلًالمدرسةًتلقائي
ًً ًً ًًًًًًًً ًً ًًًً ًًً ًًًًًًًًًًً ًًًً ًًً ًًًًًً ًًًًًًً

نقاشًواستشارةًمعًالمدرسةًذاتهاً .

التحاليل السريعة – للموظفين
ًًً
مًهذه
مًإلىًالمناطقًالتعليميةً.سوفًنتسلًًًً
يعًسوفًتسلًًًًًً ًًًًًًً ً ًًًًًًًًًًًًً ًً ًًًً
تحليلًسرًًً ًً ًً ًًً
صدرًإعالنًفيًاإلقليمًعنًقربًوجودًًً ًًً ًًً200,000

سوفًيخصصًاثنينًمنًهذهًإلىًكلًشخصًبالغً.حالًتسلًًمً
ًًً ًً ًًً ً ً ًًًًًً ًًً ًً ًًًًًً ًًً ًً ً ً ًًًًً ًًً ًً ًًً
اًأوًبعدًغدًً.
ًهذاًغدًًًًً ًًًًًً ً
اًونأملًأنًيكوًنًً ًًًً ً
ًًًًًًًًًًًًً ًًً ًًًً
التحاليلًقريب
ًًًً ًًًً

المنطقةًالتعليميةًلهذهًالتحاليلً،سيتعينًحزمهاًمرةًأخرىًفيًمجموعاتًتحتويًكلًمنهاًعلىًاثنينًتعطىًلشخصً
بالغًواحدً.هذهًالتحاليلًلالستخدامًالشخصيًوحينماًتشعرًبوجودًأعراضً.يتعينًعليناًأنًنحددًكيفيةًتوزيعهاًونظنً
أنًهذاًاألمرًليسًإالًمرحلةًأولىًمنًعمليةًتوزيعًأكبرًسوفًتشملًاًلطالبً.كماًأنناًنجمعًمعلوماتًإضافيةًعنً
احتمالًتوزيعًالتحاليلًالسريعةًعلىًالطالبً،لذاًسوفًنبلغكمًبالمزيدًعنًهذاًاألمرًفيًوقتًالحقً ً.

تعليمات اللقاح
إنًاألخبارًاألخيرةًعنًأمرًإبرازًماًيثبتًتلقيًاللقاحًالذيًأصدرتهًالدكتورةًبونيًهنريًهامةًللغايةًويجبًأنً
نستوعبهاًكماًتوجدًالمزيدًمنًالمعلوماتًالتيًنتلقاهاًفيًهذاًالشأنً.إالًأنًهذاًاألمرًيتماشىًوالمفهومًاإلقليميً
الخاصًباالختالفاتًبينًالمناطقً.يسمحًهذاًاألمرًلمديريًالصحةًفيًكلًمنطقةً،لوً أرواًأنًاألمرًيستًدعيًهذاً،
أنًيفرضواًعلىًأيًمنطقةًتعليميةًأنًتطلبًإبرازًماًيثبتًتلقيًاللقاحًمنًموظفيهاً.يعنيًهذاًبالنسبةًلمنطقةً
سوريًالتعليميةًفيًالوقتًالحاليًأنهًالًيوجدًأيًتغييرً.اتخذًمجلسناًالتعليميًقرارًأالًنطلبًإبرازًماًيثبتًتلقيً
اللقاحًإالًحينماًنتلقىًتعليماتًفيًهذاًالشأنًمنًالجهاتًالصحيةً.لمًنتلقًتعليماتًفيًهذاًالشأنًمنًالجهاتً
يزرًالصحيةً.صرًحً
الصحيةً،كماًأنناًاستعلمناًعنًاألمرًمنًمديرًالصحةًلديناًأمسًوالًيوجدًتغييرًمنًًهيئةًفر
ًًًًًًًًً ًًًً ً ًًًًً ًً

المديرًالصحيًاإلقليميًلمديريًالصحةًفيًالمناطقًً ًومديريًالصحةًالمحليينًفعلًذلكً،إالًأنهًوفيًالوقتًالحاليً
ًًًًًًًً ًًًًًًًًًً ًًًً
ارً ً.
ًًًًً
ًباستمر
يدًمنًالمعلوماتًآتًًًً
ازًهذاًاإلثباتً.نحنًنعلمًأنًمز
ًًًًًًًًًً ًً ًًًًً ًًًً ًًًً ً ًًًًًًًً
الًيوجدًأمرًإقليميًيشيرًإلىًضرورةًإبر
ً ًًًً ًًًًً ًًًًًًً ًًً ًً ًًًً ًً

التهوية
اليًبمبلغًًً11.9مليونًدوالرً
ًًًًًًًً ًًًًًً
اًفيًشأنًتمويلًأعمالًالتهويةً.هذاًالمخصصًهوًمخصصًفيدر
اليومًتأكيدًًًًً ًً ًً ًًًًًً ًًً ًًً ًًًًًًًًًًً ًًًًًًً ً ً ًً ً ًًً ً ً
تلقيناًًًًًًًًًًًً

ًًًًً
اًالمخصصًلنا
ًًًًًًًًًً ً ً
ةًاآلمنةًإلىًالصفوفً.نتلقىًحالي
سوفًنتسلمهً.يطلقًعلىًهذاًالمخصصًالصندوقًالفيدراليًللعودًًًًً ًًًًًًً ًًًً ًًً ًًًًًًً ًً
فيًصفةًمنطقةًتعليميةًوعليناًأنًنقررًكيفيةًإنفاقًهذهًاألموالًفيًصفةًمنطقةًتعليميةً ً.

األقنعة الواقية
األمرًاآلخرًالذيًأودًتناولهًبالحديثًهوًاألقنعةًالواقيةً.نسمعًمنًحينًآلخرًأنًاألفرادًيرغبونًفيًمعرفةًماًهيً
القواعدًالحاليةًل ألقنعةًالواقية؟ًلمًتتغيرًتعليماتًارتداءًاألقنعةًالواقيةًداخلًالمدارسًمنذًشهرًسبتمبر/أيلولً.إنً
ارتداءًقناعًواقيًداخلًالمدرسةًأمرًإلزاميًبموجبًأمرًجهاتًالصحةًالعامةً.منًالمهمًأنًيكونًحجمًالقناعًالواقيً
أنناًنستطيعًالتعاملًمعًهذهًاالستثناءاتً،إالًأنًاألمرًاإلقليميًيلزمًكافةً
ًًًًًًًًً ًً ًً ًًًًًًًً ًًً ًً ًًًًً ً ًًًًًًً ًًًً ًًً ًًً ًً ًًً ًًًًً ًًًًًًًًًً
اًوجودًاستثناءاتًو
اً.منًالمهمًأيضًًًً ًًًًً ًًًًًًً
ًًًً
مناسبًًًًًًً ًًًًًًًًًًً

الطالبًوكافةًالموظفينًوكافةًالزوارًارتداءًقناعًواقيًفيًأيًوقتًيكونونًفيهًداخلًمبانيًالمدرسةًومرافقهاً ً.

آملًأنًيوضحًماًسلفًبعضًاألمورًالهامةً،وأعلمًأنهًثمةًمؤتمرًصحفيًاليومًوالًشكًفيًوجودًالمزيدًمنً
المعلوماتًفيًالطريقً.كالعادةً،أعربًعنًأشدًتقديريًلماًيبذلهًالجميعًداخلًالمدارسً.نعلمًأنًالتغييرًالمتواصلً
ً.لهذاًأظنًأنهًمنًالمفيدًتسجيلًمقطعً
نًقليالًًًًًًًًً ً ًًًًًًً ًًًًًًًًًً ً ًً ًًًً ً
ينتجًعنهًحيرةًوينتجًعنًغيابًالوضوحًأنًيصبحًاألفرادًمنزعجيً ًًًًًً
مرئيًاليومًأوضحًفيهًماًهوًموقفناًالحاليًكماًهوًفيًتاريخًً18يناير/كانونًالثانيً،لذاًآملًأنًيكونًالمقطعً

نافعًاًً ً.
المرئيًًًًً
كراًلكمً ً.
كالعادةً،صحبتكمًالسالمةًوالعافيةً،ش ً
ًًً

