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ایجنڈا

● المدرسة قبل ما تحدیث
● ھجین تحدیث
● السالمة تحسینات
● أسئلة
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تحدیثات ما قبل المدرسة

● للتعلم المدرسة قبل ما مرحلة طالب من استقبلنا ، ینایر ، اإلثنین یوم
الشخصي

● الیوم طوال الجمیع سالمة لضمان بجد لدینا
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اإلجمالیات الشخصیة :K-8 لتحدیث الھجین

● PK - 11 طالًبا
● K - 31 طالًبا
● الصف األول - 35 طالًبا
● الصف الثاني - 35 طالًبا
● الصف الثالث - 50 طالًبا
● الصف الرابع - 42 طالًبا
● الصف الخامس - 34 طالًبا
● الصف السادس - 33 طالًبا
● الصف السابع - 36 طالًبا
● الصف الثامن - 43 طالًبا
● المجموع اعتباًرا من 1/12/21 - 350 طالًبا
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المدخل :K-8 لتحدیث الھجین

●  یقوم اآلباء بإكمال الفحص الصحي
 الیومي في
cps.edu/healthscreener .

●  نحن نعمل حالًیا على تجمیع دلیل
 خطوة بخطوة بلغات متعددة مع
.لقطات شاشة

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://chicagopsprod.service-now.com/health
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المدخل :K-8 لتحدیث الھجین

●  تم تشجیع اآلباء في جمیع الصفوف بشدة على إحضار أطفالھم إلى المدرسة لضمان
.اجتیاز طفلھم للفحص الصحي وفحص درجة الحرارة

●  بعد دخول المبنى ، سیتحقق الموظف من تقدیم الفاحص الصحي وقیاس درجة حرارة
.الطالب

●  إذا كانت درجة الحرارة أقل من 100.4 ، فسیواصل الطالب الذھاب إلى حجرة
.الدراسة

●  إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 100.4 ، فسیتم اصطحاب الطالب إلى غرفة
.الرعایة وسیتم االتصال بأولیاء أمورھم الصطحابھم
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معلومات عامة :K-8تحدیث ھجین
● الطعام تناول عند عدا ما الیوم طوال األقنعة ارتداء إلى الجمیع یحتاج
● بھ مسموح المنزل غداء الدراسة حجرة في الغداء الطالب سیتناول
● الفصل في سیبقون الطالب لكن الدراسیة الفصول بتبدیل المعلمون سیقوم
● إلى المیاه زجاجات حشوات إضافة تمت المیاه زجاجات إحضار على الطالب تشجیع یتم

والثاني األول الطابقین
● سیتم التي واألوقات لالستخدام مخصصة حمامات على الدراسیة الفصول تحتوي سوف

فیھا استخدامھا
● القادمة األسابیع في تفصیالً األكثر الجدولة معلومات مشاركة سیتم
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الفصل :K-8 لتحدیث الھجین

● الساعة بحلول المدرسة إلى الوصول على األمور أولیاء تشجیع تم
مساًء

● دخولھا عند األبواب نفس من الغرف ستخرج
● االجتماعي التباعد على الحفاظ أجل من الفصل في نتردد سوف
● الفصل عند الفور على المدرسة منطقة مغادرة الطالب من یتوقع
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تحسینات السالمة

في التعقیم محطات تركیب م
جمیع وفي المبنى أنحاء جمیع
الدراسیة الفصول

مبللة منادیل أحواض وضع تم
غرفة كل في مطھرة تنقیة أجھزة ستكون

فصل كل في الھواء
دراسي
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تحسینات السالمة - الالفتات
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أسئلة
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االجتماع القادم - الثالثاء 19 ینایر الساعة 3:30 مساًء


