
 
 
 
 
 
 
 
 

 

خطوات للتحضير إلمكانية   (CSD)رس كريستينا امد ل  التعليميةالمنطقة  ، تتخذ  (COVID-19) كورونامع استمرار انتشار فيروس 

نصح به  ب  حسب ماانتقاله إلى مجتمعنا. كجزء من إعدادنا ، قمنا بوضع خطة عمل للتأهب للوباء. سننتقل خالل مراحل هذه الخطة 
 .ة في ديالويروقسم الصحة العام  (CDC)مركز مكافحة األمراض والوقاية منها 

 

  ءوباللتعامل مع الكريستينا  لمدارس   التعليمية في المنطقة ة يخطة عمل مرحل
 .يوميًا لتحديد المرحلة المناسبة (COVID-19) كورونافيروس  بمراقبة حالة رس كريستيناامد ل  التعليميةالمنطقة ستقوم 

 

 المرحلة الرابعة 

 

 المرحلة الثالثة 

 

 المرحلة الثانية 

 

االولى المرحلة   

 

لمنطقة التعليمية مفتوحةا المنطقة التعليمية مفتوحة المنطقة التعليمية مغلقة   المنطقة التعليمية مفتوحة 

عدد كبير من الحاالت المؤكدة في  
مقاطعة نيو كاسل أو الحاالت المؤكدة 

رس  امد ل  التعليميةالمنطقة   في
 كريستينا

تزايد عدد الحاالت المؤكدة في 
كاسل مقاطعة نيو   

حالة أو حاالت مؤكدة في والية 
 ديالوير 

في والية   ال توجد حاالت مؤكدة
 ديالوير 

المنطقة  درساسيتم إغالق مباني م
أمام  رس كريستيناا مدل  التعليمية

 .جميع الطالب والموظفين

الموظفون األساسيون عند  سيكون 
 .الطلب

تعليق جميع األنشطة المنهجية 
 .والتعليمية

التوجيه الصادر من المحافظ سنتبع  
ووزارة التربية والتعليم ووزير التربية 
والتعليم بشأن تعويض وقت التدريس  

 .)إن وجد(

سننظر في تأجيل جميع األنشطة 
الرياضية والالمنهجية )إعادة 

 .الجدولة حسب الحاجة(

سننظر في تأجيل جميع األحداث  
  التعليميةالمنطقة  التي تستضيفها

ينا )إعادة الجدولة  رس كريست ا مدل
 .حسب الحاجة(

سننظر في تعليق جميع رحالت 
السفر والميدانية )إعادة الجدولة  

 .حسب الحاجة(

سننظر في تأجيل أو استضافة 
تجمعات كبيرة من الموظفين )إعادة 

 .الجدولة حسب الحاجة(

سننظر في الحد من األحداث 
الجماعية الخارجية في مبانينا )إعادة 

 .لحاجة(الجدولة حسب ا

سنأخذ بعين االعتبار الحد من سفر  
الطالب والموظفين في المناطق التي  
تركز على اإلصابة )إعادة الجدولة 

 .حسب الحاجة(

سننظر في حظر المجموعات التي 
تسافر من المناطق التي تركز على  

رس  امد ل  التعليميةالمنطقة  العدوى إلى
إعادة الجدولة حسب (كريستينا 

 )الحاجة

سننظر في الحد من حضور الجمهور  
لألنشطة واالجتماعات المدرسية التي 

رس  امد ل  التعليميةالمنطقة  تستضيفها
إعادة الجدولة حسب (كريستينا 

 )الحاجة
 
 

 
 

راقب عن كثب األنشطة محليًا وإقليميًا ن
من خالل التحديثات من قسم الصحة 

العامة في والية ديالوير ومركز  
 .ضالسيطرة على األمرا

المنطقة  توفير التعليم الوقائي لعائالت
 .والمجتمع رس كريستيناامد ل  التعليمية

 .مراجعة خطة التأهب للوباء 

الطالب  قدومضع في اعتبارك تأخير  
والموظفين في المناطق التي تركز 

 .عليها العدوى

 

الصحة العامة في ديالويرنتوقع المزيد من التوجيه من مركز مكافحة األمراض والوقاية منها وقسم   

 تحديث بخصوص

  (COVID-19) فيروس كورونا
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 .ال تذهب إلى المدرسة إذا كنت مريًضا. سيتم إرسال أي طالب أو موظف مريض أثناء وجوده في المدرسة إلى المنزل

o  يوًما ألي موظف أو طالب لديه حالة مؤكدة أو يعيش مع شخص لديه حالة  14الحجر الصحي اإللزامي لمدة

 كورونافيروس  مؤكدة من
o  أو  3مناطق معيّنة من المستوى  منو ايوًما لجميع الموظفين الذين سافروا إلى  14الحجر الصحي اإللزامي لمدة

كز السيطرة على مر هددحسب ما ح  3من مناطق معيّنة من المستوى او الذين لديهم شخص يعيش معهم سافر إلى 
 .األمراض

o  حسب   3من مناطق معيّنة من المستوى او إلى يوما لجميع الطالب الذين سافروا  14الحجر الصحي إلزامي لمدة
 .كز السيطرة على األمراضمر هددما ح

 
 


