
 
 
 

 ا جميعا. مرحب

 ومرحبا بعودتكم مرحبا بكم

رحلتنا لتحويل كافة أعمال التدريس إلى التعلم عن بعد. ال أعلم إن كان أي منا قد تخيل في ذلك  دئنا بمرت سنة واحدة على 
ن في خضم الجائحة نرى األمل في األفق. هذا األمل هو التلقيح،  ، واآلن وبينما نحبعد سنةا الذي سيكون عليه الحال مالوقت 

ذا األمل يحجبه عنا غيوم عدد الحاالت اليومية المرتفع. الغرض من رسالة اليوم هو إبالغكم بآخر األخبار عن  إال أن ه
 الوجه.الذي يتناول غطاء  الوزاري   ونتناول أيضا األمر خذها وكذلك التلقيحالتدابير اإلضافية التي نت

عن عدة تدابير موجهة. تبدأ هذه التدابير بتذكير أن تسلسل سبل المكافحة   قبيل العطلة أعلنا بير الوقائية اإلضافية. بالتدا أنبد
 فعاليتها.  مقدارسبل المكافحة هذه مرتبة حسب أن يؤتي ثماره. 

مسافة آمنة بينك وبين اآلخرين في جميع األوقات ين. يرجى ترك ال يوجد بديل عن ترك مسافة آمنة بينك وبين اآلخر  •
 قدر اإلمكان. 

االستمرار في تنظيم سبل التعلم لديكم كي توسع قدر اإلمكان من مسألة ترك مسافة آمنة إلى  يرجى  –أيها المعلمين  •
 أبعد قدر ممكن.

رتداء قناع  غرفة مغلقة دون ا  االمتناع عن لقاء اآلخرين وجها لوجه في أي وقت كان داخليرجى  –أيها البالغين  •
 وترك مسافة آمنة. يجب أن تعقد كافة اللقاءات واالجتماعات عبر اإلنترنت وقتما كان هذا األمر ممكنا. 

 قدما مع مدير المدرسة. تي يقوم بها موظفي المنطقة التعليمية إلى المدارس إال لو كانت مرتبة مارات اليمنعنا كافة الز  •

يانة إلى أوقات خالف وقت التدريس أو إلى المدارس التي تحدد فيها وجود عدد قليل من الحاالت ال قلنا أنشطة الصن •
 غير.

نرغب في منع تنقل المعلمين وغيرهم بين الصفوف حتى لو كان هذا داخل ذات المجموعة. يعني هذا منع المعلمين  •
 سط العالي.من ذوي الخبرة في مادة محددة من مشاركة الصفوف في التعليم المتو 

همية إلى طالبهم بهدف تعزيز أ  الصحة والسالمة بروتوكوالتالمعلمين على وجه التحديد كافة س      در              نرغب أن ي   •
 فال.طه لألسل سبل المكافحة وما الذي تعنيتسل

 عليمه.تنطلب منكم االمتناع عن زيارة المدارس إال إذا كان ذلك أمرا ضروريا ألغراض العمل أو تلقي طفلك ل •

 كافة الطالب وأولياء األمور مغادرة حرم المدرسة حينما ينتهي اليوم الدراسي.  اشدنن •

بوصفها سبال لتقليل عزز مناطق اللعب كما أننا سوف ننظر مرة أخرى في خيارات الغداء المتدرج والفسح سوف ن •
 التعرض لآلخرين.سبة ن



 
 
 

م  اع عن التجمع بصفة غير رسمية أثناء الفسح دون الحفاظ على مسافة آمنة بينهنذكر كافة الموظفين بأهمية االمتن •
 وبين اآلخرين وكذا ارتداء قناع في كافة األوقات. 

 يتوفراليوم الدراسي حتى ت الراهن في إمكانية أن نطلب من المدارس االبتدائية تأجيل موعد بدء ننظر في الوق •
 سوف يعفي المعلمين من التنقل بين المجموعات. إعداد لهم جميعا منذ أن هذا األمر  وقت للمعلمين

 إلى اإلنترنت لتكون وسيلة لتقليل االحتكاك بين البالغين داخل المباني. StrongStartننظر في نقل برامج  •

يلها وكذا هم للصحة والسالمة وتعدكي نوفر للموظفين وقتا كافيا لمراجعة خطط انصراف مبكرمرات  3سوف ننفذ  •
 .النظر في أية توصيات أو تعديالت

من كافة الموظفين في بدءا من اليوم، سوف ننفذ األمر الجديد الصادر من رئيس الخدمات الطبية الذي يستلزم  •
 داخل المدرسة. ارتداء األقنعة في كافة األوقات الصفوف من رياض األطفال إلى الصف الثاني عشر 

من كافة الطالب في الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر ارتداء قناع في كافة األوقات حينما  كما يستلزم األمر •
 . يكونون داخل المدرسة

كافة طالب رياض األطفال وصوال إلى الصف الثالث  وختاما، يوصي األمر أشد التوصية ويحث على ارتداء  •
 ة.األقنع

 ي:ناءات كما يلث عة. هذه االستاألمر الخاص باألقنتوجد أيضا بال شك استثناءات من 

 معينة ظروف صحيةلو تعذر على أي شخص ارتداء قناع بسبب حالة صحية محددة أو  •

 لو تعذر على الشخص ارتداء غطاء أو نزعه دون مساعدة من شخص آخر  •

 متر 2كثر من مباشرة لطالبه بينما يبعد عنهم مسافة أ  س     در                           لو كان معلم أو محاضر ي   •

 الطعام أو المشروباتأثناء تناول  •

 شخص يعاني من ضعف السمع أثناء التواصل مع  •

 رى هذه مجموعة متكاملة. هذه قائمة طويلة بالتدابير ومرة أخ

ننا نعلم أنه يوجد الكثير غيرهم ح. كما أعالوة على ما سلف من تدابير، يسعدنا حصول كافة موظفينا داخل المدارس على التلقي
يمية موجودين في المدارس  لتعلأو تقنية المعلومات أو غيرهم من الموظفين لدى المنطقة االصيانة  وأ وظفي الحرممثل م

مباشرة مع هيئة فريزر الصحية محاولين تلقيح الجميع كما ذكرت دكتورة بوني هنري ويحتاجون للتلقيح أيضا. نواصل العمل 
من بين ذوي األولوية. نأمل أن يجري قريبا تلقيح  ي عشر هو ال وصوال إلى الصف الثان رياض األطفأن كافة قطاع التعليم من 

 افة المناطق التعليمية في بريتيش كولومبيا. كافة مدينة سوري وك



 
 
 

ى.  اتنا القصو أطفال في المدارس. أظن أن وجود األطفال في المدارس حيث ينتمون هو أحد أولويقبل سنة واحدة، لم يكن لدينا 
ما األمر إال الموازنة بين مكافحة الجائحة وأن نقدم لمجتمعنا كافة الخدمات التي تقدمها المدارس بدءا بالتعليم وصوال إلى  

 التواصل االجتماعي والتغذية ودعم الصحة النفسية. 

نا سوف نشهد نهاية  شك لدي أن، الالحيطة والحذرجميعا لو اتبعنا كافة التدابير، لو حصلنا على التلقيح سريعا، ولو التزمنا 
 مر. هذا األ

مزاولة األنشطة في الهواء الطلق.       سر     ي  ى األبواب. يعني المناخ الدافئ مع نهاية عطلة الربيع، أصبح شهر يونيو/حزيران عل
تركيز الجهد على ما نعلم أنه نافع ومفيد.  في شأن كافة ما ننهض به. يأتي هذا التفاؤل مصحوبا ب والتفاؤلحان وقت التجديد  

 ه المحنة سوف تنتهي.أن هذ هكل يوم يمر يقدم التلقيح لمزيد من األفراد ومزيد من التفاؤل مفاد

و/حزيران سوف نتطلع لفصل صيف نشعر فيه بمقدار من االعتياد وشهر سبتمبر/أيلول حيث يمكننا  نيلنأمل أنه بحلول شهر يو 
 ء ظهرنا.راو  وفيدكفيه  نرى أن 

 مع السالمة

 


