BALLYHAUNIS COMMUNITY SCHOOL

المدرسة إجراءات إىل العودة
.الحالية العامة الصحية المشورة إىل اإلجراءات هذه وتستند
الوثيقة هذه استعراض وسيجري
.ذلك حدوث عند إعالمك سيتم أخرى؛ بروتوكوالت تصدر أن المتوقع ومن
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المقدمة
ً
تحمل العودة إىل المدرسة يف أي عام تحدياتها الخاصة  ،لكن هذا العام يجب علينا أيضا مواجهة التهديد الذي يشكله
ً
تعتب مصالح الطالب وعائالتهم  ،فضال عن سالمة الموظفي  ،ذات أهمية قصوى أثناء االستعداد .جائحة كوفيد 19-
ر
إيجاب ومتسق .لعودة الطالب
بنهج
المدرسة
إىل
العودة
مع
نتعامل
أن
للغاية
المهم
.من
واألمان
بالهدوء
الشعور
إن
ري
ر
بالباغماتية والفطرة السليمة سيضمن عودة
شء  ،فإن الشعور ر
واألمل واالنتماء والبابط مع مجتمع مدرستنا وقبل كل ي
.فعالة إىل الفصل للجميع
الغرض من هذا المستند هو المساعدة يف توفب إرشادات واضحة للطالب وعائالتهم حول كيفية عمل مدرستنا عند إعادة
ر
شء .فتحها
اش ممكن ونحن نتطلع بشوق إىل البحيب الطالب إىل الوراء ،وسوف نفعل كل ي
لضمان أن العام الدر ي
.بسالسة يعمل
ر
الت
شء عمليا لتجنب إدخال ر ي
ه وهذه الوثيقة يأخذك من خالل الخطوات ي
ج تاك ي
يف المدرسة  Covid-19أن تفعل كل ي
ر
الت يمكن اتخاذها للحد من احتماالت انتشار داخل المدرسة يف حال
.يتم تقديمه إىل المدرسة  Covid-19والخطوات ي
الرفاهية
ً
ً
أساسيا يف الخطة العامة لوزارة التعليم لضمان عودة ناجحة إىل المدرسة
عنرصا
تعتب رفاهية مجتمعات مدرستنا
تلقت  .ر
المدارس توجيهات من اإلدارة حول أفضل السبل لدعم الجميع يف مجتمع مدرستنا خالل هذا االنتقال  ،وسوف نجعل
 .الطالب عودة ذلك أولوية عند
سيكون التعاون .من المهم مالحظة أن بعض الطالب قد يجدون العودة إىل المدرسة صعبة للغاية وتتطلب ً
ً
إضافيا
دعما
بي أولياء األمور  /األوصياء والطالب والمعلمي ذا أهمية كببة يف مساعدة الطالب عىل التكيف مع البيئة المدرسية
.الجديدة

إجراءات الصحة والسالمة
:يركز التشغيل اآلمن لمدرستنا عىل مجالي محددين
المدرش ؛  Covid-19تقليل مخاطر دخول 1:
و إىل المجتمع
ي
.إدارة المخاطر إذا تم تقديمها 2:
:لك تحقق المدرسة ما سبق  ،من المهم للغاية أن يتم التحكم يف الفبوس عن طريق
ي
.نظافة اليدين المنتظمة ·
.الحفاظ عىل التباعد الجسدي ·
و .تطبيق آداب النظافة التنفسية والسعال ·
.صحة البيئة ·

معرفة أعراض مرض كوفيد 19-
يىل .من المهم معرفة األعراض والتعرف عليها  COVID-19 ،من أجل منع انتشار
ه كما ي
:هذه األعراض ي
عالية حرارة درجة
سعال
التنفس يف صعوبات أو التنفس يف ضيق

o
o
o
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o

الذوق تشويه أو التذوق أو الشم حاسة فقدان

إذا اشتىك طفلك  /أطفالك من أي من هذه األعراض  ،فب رج إبقاء طفلك  /أطفالك يف المبل واالتصال بطبيبك العام
إذا ظهرت عىل أي من أطفالك األعراض  ،فإننا نطلب أن يظل ف حالة وجود ر
أكب من طفل يف مدرستنا ؛ .دون تأخب
ي
 COVID-19.جميع األشقاء يف المبل يف انتظار نتيجة التشاور مع طبيبك و  /أو اختبار
ااااااا ااا ااااااا اا ااااااا " إىل الخارج يف إذا كان الطالب أو الموظف قد سافر
قبل العودة إىل المدرسة (أي خالل ً 14
يوما)  ،فإننا نطلب منهم التأكد من بقائهم يف عزلة لمدة  " 14ااااااا
ً
ً
متتاليا قبل العودة إىل المدرسة
.يوما
إذا كان طفلك  /أطفالك يف الخارج قبل استئناف الدراسة  ،فنحن نقدر إرسال
ر
وب منك بخصوص هذا األمر
إلكب
.بريد
ي
سيتم تشجيع الطالب ويتوقع منهم اتباع النصائح الصحية فيما يتعلق برصف اليدين وآداب التنفس وما إىل ذلك .سيتم
.إبالغ المتطلبات يف هذا الصدد بوضوح لجميع الطالب من بداية العام
المدرش
من الرصوري أن يقوم جميع أولياء .ستكون غرف العزل متاحة يف المدرسة يف حالة مرض أحد أعضاء المجتمع
ي
إذا كنت يف شك  ،فاتصل بمكتب المدرسة عىل الفور .األمور  /األوصياء بتسجيل تفاصيل االتصال الصحيحة بالمدرسة
ً
بريدا ر
إلكت ً
ونيا إىل أو  094 9630235عىل
 s.gibbons@ballyhauniscs.ieأرسل
من المجاالت ،يف صالة األلعاب قاعدة حول المدرسة ،يف كل الموجودة سيتم الصورة ومن ناحية مادة معقمة موزع
ً
يجب .سيتم تزويد جميع الطالب أيضا بزجاجة معقم بحجم الجيب .نقاط من المدرسة خروج  /دخول يف و الرياضية
تقع عىل عاتق الطالب مسؤولية الحفاظ عىل هذا .عىل الطالب حمل هذا يف جميع األوقات واستخدامه عند الحاجة
ً
.ممتلئا
نظافة اليدين العادية
سيتم تذكب الطالب رببوتوكوالت غسل اليدين  /تعقيم اليدين الصحيحة عند عودتهم إىل المدرسة
اغسل  /عقم أيديهم
المبل مغادرة قبل
العام النقل وبعد قبل
أخرى مواقع  /المدرسة من الخروج  /الوصول عند
الدراسية الفصول نقل عند
الطعام وإعداد األكل وبعد قبل
العطس أو السعال بعد
المرحاض استخدام بعد
متسخة األيدي حيث










الحفاظ عىل التباعد الجسدي
تنقسم اإلجراءات الموضحة يف نصائح الصحة العامة إىل فئتي
الفراق زيادة
ً
.معا يكونون عندما الموظفي وبي والموظفي الطالب وبي الطالب بي التفاعل تقليل

1.
2.

ززززز زززززز
تم استخدام جميع  .تم إعادة تشكيل جميع الفصول الدراسية لدينا للحفاظ عىل مسافة فعلية تبلغ  1ر
مب بي الطالب
األماكن المتاحة يف المدرسة من أجل زيادة التباعد المادي
ر
ً
متقطعا المدرسة مقصف إىل الوصول سيكون 
أكب بمساحة للسماح
وغداء اسباحة أوقات تخصيص سيتم .الطالب بي ر
السنوية للمجموعات متداخلة
الطالب حركة لتقليل الزمنية الجداول تنقيح تم 
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عليها واإلشاف الممرات يف الطالب حركة تنظيم سيتم 
األعداد لتقليل الفئات بعض تكوين إعادة تم 
.التهيئة أثناء بهذه الطالب إخطار سيتم .المحددة األوقات عىل ستقترص ولكنها للطالب متاحة الخزائن ستظل 

:كل الطالب
.لهم المخصص المقعد يف يجلس أن يجب 
أن المهم من ؛ أرضية عالمات عىل اآلن الدراسية الفصول جميع تحتوي .الدراسية الفصول يف المكاتب نقل عدم يجب 

.لها المخصص المكان ف المكاتب ر
تبق
ي
مهما هذا سيكون .ذلك أمكن كلما اآلخرين األشخاص من ر
الراحة أوقات أثناء للتذكر خاص بشكل ً
مبين مسافة عىل حافظ 
وف اإلمكان قدر متكرر غب بشكل بهم الخاصة الخزانة استخدام يجب 
فقط المحددة األوقات ي
.الخزانة منطقة ف ر
تبق أال يجب 
ي
الراحة أوقات وأثناء المدرسة إىل الوصول عند أمكن إن الطلق الهواء يف بالخارج يكون أن يجب 

ززززز ززززززز
ً
ر
الت يمكن تحقيق ذلك بي الطالب
ومع ذلك  ،يجب علينا جميعا .مطلوب نهج الفطرة السليمة للتعرف عىل الحدود ي
.بذل قصارى جهدنا لتقليل التفاعالت
ر
سيبق يف الفصول الدراسية قاعدة المسندة إليها ،وسوف تتحرك المعلمي لهم ص لمعظم سنويا
سيقوم .الطالب ر
الطالب بنقل الفصول الدراسية لعدد من موادهم عىل مدار اليوم بما يف ذلك دروس العملية  /العلوم  /تكنولوجيا
.سيتم اإلشاف عىل هذه الحركة وستظل عند الحد األدب .المعلومات
كل الطالب
برسعة ذلك افعل  ،آخر إىل دراش فصل من االنتقال وعند الراحة ر
فبات بعد أو الصباح يف الفصل إىل الذهاب عند
ي
الطالب تفاعل تقليل بهدف الممرات يف سيكونون الذين المرسفي مع التعاون
الفصول بي الخزانة مناطق زيارة عدم يجب
ر
المشبكة والمناطق الممرات يف  ،والمغادرة الوصول عند التفاعل من الحد
األخرى
ر
فقط لك المخصصة الغداء  /االسباحة أوقات يف المقصف استخدم
والمصافحة العناق مثل الجسدي االتصال تجنب
.ذلك إىل وما والكتب الحاسبة واآلالت األقالم مثل الشخصية األغراض مشاركة تجنب
ر
اإللكبونية لألجهزة استخدامك حالة يف
المرفقة المبللة بالمناديل وبعده االستخدام قبل الكمبيوتر تنظيف عليك يجب ،










التنفس والسعال
آداب نظافة الجهاز
ي
كل الطالب
والفم واألنف والعيني الوجه لمس تجنب 
ر
ورف منديل أو بكوع العطس أو السعال غط 
مثت ي
ي
الصناديق يف المستخدمة الورقية المناديل من تخلص 

أقنعة  /أغطية للوجه
كحاجز للمساعدة ف منع قطرات تعمل أغطية الوجه المصنوعة من القماش ُ
.سيطلب من الطالب ارتداء أغطية الوجه
ي
يغط وجهه أو يعطس أو
الذي
الشخص
يسعل
عندما
اآلخرين
األشخاص
وعىل
الهواء
ف
االنتقال
التنفس من
الجهاز
ي
ي
ي
انتقال الفبوس من مرتديها ولذلك  ،فإن أغطية الوجه المصنوعة من القماش تهدف إىل منع .يتحدث أو يرفع صوته
(.الذين قد ال يعرفون أنهم مصابون) إىل أولئك الذين هم عىل اتصال وثيق بهم
أن يرتدي المعلمون والموظفون والطالب الملتحقون بالمدارس ما بعد االبتدائية غطاء للوجه الرصوري من  ،لذلك
.عندما يتعذر الحفاظ عىل مسافة فعلية قدرها  2ر
مب من الموظفي أو الطالب اآلخرين
االبتداب ارتداء أغطية الوجه ما لم يكن هناك سبب وجيه لعدم
يجب عىل جميع الطالب يف مخطط النقل ما بعد
ي
 Induction.سيتم إصدار غطاء للوجه لجميع الطالب يف .القيام بذلك
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:يجب عدم ارتداء أغطية القماش من قبل أي من المجموعات التالية





يعاب شخص أي
التنفس يف صعوبة من ي
للوع فاقد شخص أي
األهلية فاقد أو
ي
مساعدة دون الوجه غطاء نزع عىل قادر غب شخص أي
 ،الوجه غطاء ارتداء عند الشديد االرتياح عدم أو بالضيق يشعر قد والذي الخاصة االحتياجات ذوي من شخص أي
أو الحسية المخاوف أو العقلية الصحة حاالت أو تنموية أو ذهنية إعاقات من يعانون الذين األشخاص المثال سبيل عىل
.اللمس حساسية

:كل الطالب
معقم باستخدام( أيديهم يطهروا أو يغسلوا أن ويجب الوجه غطاء الطالب يلمس أال يجب  ،الوجه أغطية ارتداء عند 

.خلعه وبعد الوجه غطاء ارتداء قبل )اليدين
سبيل عىل( ارتداؤها يتم ال عندما اآلخرين عن منفصلة طالب لكل مخصصة مساحة يف الوجه أغطية تخزين يجب 
االستخدام قيد تكون ال عندما )ملصق عليها حقيبة يف المثال
بشكل متسخة كانت إذا أو  ،أخرى مرة استخدامها قبل أو  /و االستخدام من يوم كل بعد القماش أغطية غسل يجب 
.واضح
.التنفس صعوبة إىل مبللة قماش قطعة استخدام يؤدي قد .مبللة كانت إذا الوجه أغطية ارتداء عدم يجب 
ينق ال للوجه قناع أو غطاء ارتداء 
.األعراض كانت إذا المبل يف البقاء إىل الحاجة ي

النظافة البيئية
ً
وتحسينا ف مدرستنا ر
ً
ً
تماشيا مع نصائح الصحة العامة
انتظاما تنظيف سيتم تنفيذ أنظمة ،
أكب
موظق .
تم تزويد
ي
ي
ً
ً
يت محدد لـ
يركز عىل التنظيف  ،وتلقت المدرسة تمويًل إضافيا لزيادة تكاليف  Covid-19التنظيف لدينا رببنامج تدر ر ي
.التنظيف
سيتم تنظيف كل مدرسة عىل األقل مرة واحدة يف اليوم ●
ر
ر
اإللكبونية والرياضية ●
المشبكة مثل األدوات والمواد الفنية والمعدات
سيتم تحسي تنظيف المعدات
ر
والت ستتبعها المدرسة يف حالة ●
زودتنا وزارة التعليم رببوتوكوالت واضحة  ،بما يف ذلك بروتوكوالت التنظيف  ،ي
 Covid-19وجود حالة مشتبه بها أو مؤكدة لـ
:كل الطالب
منهم يطلب لم ما الفصول لجميع المكتب هذا عىل يجلسوا أن يجب .الدراسية قاعدتهم يف مكتب تخصيص سيتم 
ً

.األمر لزم إذا  ،االتصال جهات تتبع يف أيضا هذا سيساعد .االنتقال المعلم
الفصل من الخروج عند معهم الشخصية المتعلقات جميع إحضار من التأكد يجب 
الممرات طول عىل المواد من غبها أو الكتب أو المدرسية الحقائب ترك عدم يجب 
قبل بعناية والشاشة المفاتيح لوحة مسح يجب .يستخدمونه كمبيوتر جهاز أي تنظيف مسؤولية يتحملون 
.الغرض لهذا مناديل توفب سيتم .االستخدام
ر
االسباحة بعد وترتيبها القمامة تسقط ال ر
توج عىل الحرص يجب 
حت الشديد الحذر
.الغداء ووقت
ي

زى موحد
المدرش الكامل يف جميع األوقات
إذا كان ننصح الطالب .هذا يشمل األحذية السوداء فقط .يجب ارتداء الزي
وسبات أخرى .حيث سيتم تهوية المدرسة طوال اليوم يالرتدائها ر
.غب مسموح بقلنسوة ر
سبة مدرسية لديهم
سيتمكن الطالب من الوصول إىل غرف تغيب المالبس لفصل ر
الببية البدنية  -تم تحديد غرف تغيب المالبس لضمان
ر
 .تمكن الطالب من الحفاظ عىل مسافة مب واحد
ً
الرسم لطفلك يتم غسل أن إذا كان ذلك ممكنا  ،فإننا نشجع
هذه توصية .قدر المستطاع لك للقيام بذلك الزي
ي
.استشارية
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ن
روتي يوم المدرسة
مدرسة مدمج و س و ر القادمة
ً
وفقا للوائح الحكومية ُ ،
المدرش ارتداء قناع الوجه أو
سيطلب من جميع الطالب الذين يسافرون يف وسائل النقل
ري
الجلوس بجانب األخ (األشقاء) أو البقاء جالسي بجوار نفس الشخص خالل الفبة المتبقية من الفصل
ً
ُ
اش
.البول من الحافلة واحدا تلو اآلخر بطريقة منظمة يطلب من الطالب .الدر ي
:صباح
سيتم منح المداخل والمخارج المخصصة لجميع .يجب أال يتجمع الطالب يف مجموعات قريبة من بعضها البعض
الخلق من المبت .مجموعات السنة عند عودتهم
الرئيس يف الجزء
سيستخدم .سيستخدم الطالب الصغار المدخل
ي
ي
ً
األمام بعيدا عن طرق الطرق
.الطالب الكبار المدخل
ي
.سيطلب من الطالب ر
ُ
االلبام رببوتوكوالت إدارة قائمة االنتظار يف الصباح عند دخول مبت المدرسة
:المدرسة عند دخول الطالب عىل يجب
يديك عقم 
 ،المدرسة مبت يف األوقات جميع يف وجهك قناع ارتدي 
الخزانة استخدم  .الغداء وقت ر
حت الدراسية لفصولك وموادك كتبك بتنظيم وقم بك الخاصة الخزانة إىل اذهب 

.االجتماع بالتباعد ر
االلبام يمكنك عندما فقط بك الخاصة
ي
كرش أو مكتب أي تلمس ال .المخصص مكتبك يف وضعها الفصل إىل المعدة المدرسية حقيبتك اصطحب 
تم ألنه آخر
ي
تعقيمه  /تنظيفه
ً
.مناسبا الطقس كان إذا المدرسة من والخروج الغرفة مغادرة ذلك بعد عليك يجب 
اش الفصل إىل مباشة اذهب  ،الجرس يرن عندما 
قناع ارتداء من تأكد .الغرفة إىل األقرب المدخل باستخدام الدر ي
ن
المبن دخول قبل وجهك

المس أو ركوب الدراجات
:
ي
المس أو الذهاب إىل المدرسة بالدراجة إذا كان بإمكانهم القيام بذلك
يجب عىل .تشجع جميع المدارس الطالب عىل
ي
ر
االجتماع فيما يتعلق بأي اتصال مع المدرسة
واحبام جميع بروتوكوالت التباعد
وهذا يشمل .اآلباء  /األوصياء مراقبة
ي
.الحفاظ عىل مسافة ر
مبين للعائالت األخرى عند توصيل أو جمع أطفالهم من المدرسة وأي اتصال مع المدرسة
 :تغيت الفصل
األساش
اش
سيكون لكل طالب
ي
كرش  /مكتب مخصص يف .يتم تعيي جميع مجموعات الفصل إىل الفصل الدر ي
ي
األساش
اش
ي
لعدد محدود من المرات عىل مدار اليوم يمكن للطالب نقل الفصول الدراسية لحضور .الفصل الدر ي
العمىل  /العلوم  /تكنولوجيا المعلومات  -يجب اتخاذ الخطوات التالية
:فصول التدريب
ي
المدرسية حقيبتك يف والمعدات الكتب جميع ضع
للمس كبديل ممر الطلق الهواء يف استخدام
ممكنا ذلك كان حيثما الممر هذا يف
ي
.الممرات يف الموجودين المرسفي تعليمات اتبع
الفئات ن
بي بك الخاصة الخزانة إىل الذهاب من بشدة ممنوع أنت
لك المخصص المكتب  /المقعد إىل مباشة اذهب  ،غرفتك إىل تصل عندما
وكرش مكتب بك الخاص تطهب
.المقدمة التعقيم مناديل باستخدام
ي
 .الحاوية يف المستخدمة المناديل ضع









:فتة ر
ر
إستاحة
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ر
االجتماع للطالب
االسباحة للمساعدة يف تسهيل التباعد
نشجعك عىل قضاء وقت فراغك خارج .تم ترتيب أوقات
ي
.مبت المدرسة
ر
اش فصل إىل ستذهب كنت إذا 
حقيبتك تضع أن يجب  ،خالية الغرفة كانت إذا  ،االسباحة بعد مختلف در ي

.المخصص مكتبك يف الغرفة تلك يف
.مقصف المنطقة أو المدرسة من  IDEعموميات العودة و القاعة مغادرة 
من محدود عدد سيتوفر .المرتبة الطابور بأنظمة ر
االلبام ر
يرج .الطعام لرساء للطالب متاحة الكانتي منشأة ستكون 
.ممكن وقت أشع يف والخروج الخفيفة وجباتهم تناول عىل الطالب نشجع .التجمع منطقة يف المقاعد
اش الفصل إىل مباشة اذهب  ،الجرس يرن عندما 
قناع ارتداء من تأكد .الغرفة إىل األقرب المدخل باستخدام الدر ي
ن
المبن دخول قبل وجهك
لك المخصص المكتب  /المقعد إىل مباشة اذهب  ،غرفتك إىل تصل عندما 
وكرش مكتب بك الخاص تطهب 
.المقدمة التعقيم مناديل باستخدام
ي
 .الحاوية يف المستخدمة المناديل ضع 

 :الغداء وقت
ر
اع للطالب
نشجعك عىل قضاء وقت .تم ترتيب أوقات الغداء عىل فبات متقطعة للمساعدة يف تسهيل التباعد االجتم ي
.الغداء خارج مبت المدرسة
المدرسية حقيبتك يف والمعدات الكتب جميع ضع 
فقط بك الخاصة الخزانة استخدم  .الظهر بعد ما لفصول وموادك كتبك بتنظيم وقم بك الخاصة الخزانة إىل اذهب 

.االجتماع بالتباعد ر
االلبام يمكنك عندما
ي
ر
اش فصل إىل ستذهب كنت إذا 
حقيبتك تضع أن يجب  ،خالية الغرفة كانت إذا  ،الغداء اسباحة بعد مختلف در ي
.المخصص مكتبك يف الغرفة تلك يف
من محدود عدد سيتوفر .المرتبة الطابور بأنظمة ر
االلبام ر
يرج .الطعام لرساء للطالب متاحة الكانتي منشأة ستكون 
.ممكن وقت أشع يف والخروج الغداء طعام تناول عىل الطالب نشجع .التجمع منطقة يف المقاعد
ً
ُ
األكب للطالب يسمح 
تباعدهم عىل الحفاظ عن مسؤولون الطالب  -الكبار الطالب امتياز وكذلك  ،المدينة بوسط سنا
ر
.االجتماع
االجتماع التباعد عىل يحافظون ال الذين الطالب مع مشكلة ظهور حالة يف
فقد  ،المتاجر خارج والتجمع
ي
ي
االمتياز هذا إلغاء يلزم
اش الفصل إىل مباشة اذهب  ،الجرس يدق عندما 
وجهك قناع ارتداء من تأكد.للغرفة األقرب المدخل باستخدام الدر ي
ن
المبن دخول قبل
لك المخصص المكتب  /المقعد إىل مباشة اذهب  ،غرفتك إىل تصل عندما 
وكرش مكتب بك الخاص تطهب 
.المقدمة التعقيم مناديل باستخدام
ي
 .الحاوية يف المستخدمة المناديل ضع 

اس
:نهاية اليوم الدر ي
االجتماع يف خزانات لتسهيل
سينته جميع الطالب .سوف يغادر الصف يف  15:50الطالب TYو عرس  ، 5الثانية ، 2التباعد
ي
ي
اآلخرين ف الساعة  4مساءً
.
ي
:عندما يدق الجرس المناسب
الغرفة مغادرة قبل يديك عقم
وحقيبتك كتبك بتنظيم وقم بك الخاصة الخزانة إىل اذهب
تنته عندما يديك عقم
بك الخاصة الخزانة من
ي
.خروج باب أقرب خالل من الفور عىل المدرسة مبت اترك
بذلك السائق لهم يسمح عندما والصعود الحافلة إىل الذهاب مدرسية حافلة يف يسافرون الذين الطالب عىل يجب
.المبل إىل والعودة المدرسة مغادرة اآلخرين الطالب جميع عىل يجب








ترتيبات الفصول العملية
6|Page

RETURN TO SCHOOL GUIDE

نحن يف انتظار المزيد من اإلرشادات التفصيلية حول األنشطة المدرسية المتعلقة بموضوعات محددة مثل االقتصاد
يف غضون ذلك يتم تطبيق النصيحة التالية .المب يىل والعلوم
الرياضية:
إرشادات ●
إىل
سنشب
األنشطة
HSPC
إىل
العودة
بشأن
 https://www.gov.ie/en/publication/e3706-expert-group-on-return-to-sportالرياضة /الرياضة واللياقة البدنية guidance-for-outdoor-
الفن :حيثما أمكن  ،يجب تشجيع الطالب عىل الحصول عىل أدوات فنية فردية خاصة بهم ●
ر
يف حالة استخدام آالت
.الموسيق :إىل أقىص حد ممكن  ،يجب عدم مشاركة اآلالت الموسيقية بي الطالب ●
الغناء أو النفخ  ،يجب أن تكون الغرفة جيدة التهوية ويجب الحفاظ عىل مسافة اجتماعية
الطالب ذوي الخطورة العالية
ر
الت ال يستطيع فيها الطالب الذهاب إىل المدرسة
ستقوم المدرسة بالتشاور مع أولياء األمور  /األوصياء يف الحاالت ي
سنعمل عىل ضمان حصول هؤالء الطالب عىل الدعم المناسب للمشاركة يف التعلم والبقاء عىل اتصال .ألسباب صحية
.بمجتمع مدرستنا
زوار المدرسة  /المواعيد
سوف العاملي يف المدارس لن تكون يف وضع يمكنها من اآلباء واألمهات لقاء عىل احد ألساس واحد خالل هذا العام
التوجيه
اش (كما يف المبدأ
ي
يجب إجراء جميع .وموعد مسبق فقط  ESSE ntialيوليو  )2020إال إذا كان  ،الصورة الدر ي
المدرسة
مكتب
خالل
من
والمواعيد
الطلبات
 094هذه
9630235
التيد
أو
ر
ر ن
ون
 s.gibbons@ballyhauniscs.ieاإللكت ي
ُ
سيطلب من جميع زوار المدرسة المدعوين ارتداء أغطية للوجه واستكمال أوراق تسجيل تتبع جهات االتصال يف المكتب
.الرئيس
ي
نقاط مهمة يجب مالحظتها
نشجع نحن  .ليحمله التعبئة إلعادة قابل يد بمطهر طالب كل تزويد سيتم  ،المدرسة إىل سنوية مجموعة كل عودة مع 

الطالب عاتق عىل تقع .المدرسة حول التعقيم محطات يف االنتظار قوائم لتجنب اإلمكان قدر هذا استخدام عىل الطالب
.المدرسة أنحاء جميع يف متاحة التعبئة إعادة نقاط ستكون .مطلوب هو كما الزجاجة هذه ملء إعادة مسؤولية
بحمل الطالب ننصح  ،ذلك إىل باإلضافة .مساء كل غسلها يجب  .للغسل قابل وجه بغطاء الطالب تزويد سيتم كما 
إضاف غطاء
.المدرسية حقيبتهم يف ومخزنة مضغوط بقفل حقيبة يف موجود للوجه
ي
:التالية األوقات يف خزائنهم إىل تذهب فقط للطالب يمكن 

عند وصولهم إىل المدرسة
خالل ر
اسباحة الغداء الطويلة
قبل الذهاب للمبل
فقط عندما يمكنك ر
االجتماع
االلبام بالتباعد
ي
ُ
ً
اش اليوم انتهاء بعد
.تنظيفه يجب حيث المدرسة مبت يف بالتواجد للطالب يسمح ال )مساء  (4الدر ي
وه  Covid-19.استجابة خطة لديها المدرسة
 http://ballyhauniscs.ieموقعنا عىل متوفرة ي
موظق جميع سيكون  ،المدرسة فتح إعادة عند
التعريق التدريب أكملوا قد المدرسة
 Covid-19.لـ
ي
ي
ممثىل تعيي تم
العمل
القيادي
(LWR).
يتمثل
أحد
الجوانب
الرئيسية
لدورهم
ف
التشاور
تدابب بشأن المدرسة إدارة مع
ي
ي
والبوتوكوالت اإلجراءات هذه مراقبة ستتم  Covid-19 -لـ والطالب الموظفي تعرض مخاطر لتقليل المطلوبة الرقابة
ر
.الحاجة دعت كلما باستمرار وتحديثها
لليدين الجيدة النظافة ودعم  Covid-19وأعراض عالمات تحدد  ،المدرسة أنحاء جميع يف مهمة الفتات عرض يتم 
التنفس والجهاز
ي
ً
مؤقتا المدرسية لألنشطة الرصورية غب الرحالت جميع إيقاف تم 
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االتصال وسيتم الطالب عزل سيتم  Covid-19.أعراض المدرسة يف طالب لدى كان إذا واضحة بروتوكوالت تطبيق يتم 

الفور عىل األوصياء  /بالوالدين
ً
.االتصال جهات لتتبع مطلوبا يكون قد  ،اتصال بسجل نحتفظ 

:بيانات المتصل
: main@ballyhauniscs.ieالمدير
: o.macken@ballyhauniscs.ieنائب المدير
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