
COVID-19 دليل السالمة من فيروس
 سيتم افتتاح مؤسسة Champlain Valley Head Start من جديد في سبتمبر. ننتظر ذلك على أحر من الجمر! 

 يحرص فريق عمل Head Start على سالمة أطفالك أثناء تواجدهم بالمدرسة كل يوم. 
إليك الخدمات التي نقدمها لطفلك في الحضانة أو روضة األطفال.

كيفية تقديم خدمات التوصيل واالصطحاب؟
يرتدي البالغون الذين يتولون مهمة توصيل األطفال   •

واصطحابهم األقنعة الواقية.

ال يُسمح للبالغين غير األصحاء )الذين تظهر عليهم   • 
 أي عالمات مرض في الجهاز التنفسي( بتوصيل 

األطفال واصطحابهم.

يُفضل أن يصطحب نفس الشخص الطفل ويقوم   • 
بتوصيله كل يوم. 

حيثما أمكن، يتم استبعاد كبار السن مثل الجد أو الجدة   • 
 من توصيل األطفال أو اصطحابهم لكونهم أكثر 

ُعرضة لخطورة المرض. 

قد يُطلب من األسرة اصطحاب طفلهم وتوصيله   • 
في أوقات معينة. 

يجب على أولياء األمور/ أفراد األسرة الذين يخضعون   •
للحجر الذاتي بسبب مخالطتهم لمصاب بفيروس 

COVID-19 عدم توصيل األطفال أو اصطحابهم. 

 سنحرص على غسل طفلك ليديه في محطة غسل اليدين المتوفرة 
 عند المدخل. في حال عدم توفر محطة غسل اليدين عند المدخل، 

سيساعد فريق العمل لدينا األطفال على استخدام ُمعقم اليدين. 

سنقوم بإجراء فحص مرئي للطفل للكشف عن 
عالمات العدوى، والتي قد تشمل احمرار الخدين 

واإلرهاق واالنزعاج الشديد، وما إلى ذلك.

 سنقوم بقياس درجة حرارة طفلك 
 باستخدام مقياس حرارة غير قابل 

للمس.

سنسأل عما إذا كان طفلك يعاني من أي من األعراض التالية؟
السعال  •

الحمى )ارتفاع درجة الحرارة لنحو 100.4 أو أكثر(  •
ضيق التنفس أو صعوبة التنفس  •

قشعريرة أو اهتزاز متكرر مع قشعريرة  •
ألم في العضالت  •

صداع  •
احتقان في الحلق  •
طفح جلدي حاد  •

فقدان غير مألوف لحاستي التذوق أو الشم  •
كميات كبيرة من إفرازات األنف متغيرة اللون   •

احتقان في الحلقصداعصعوبة التنفسالسعال

متى يجب على طفلي البقاء في المنزل؟
في حال مخالطته ألحد المصابين بفيروس COVID-19 خالل 

آخر 14 يوم. 

في حال ثبت بموجب التحليل إصابته بفيروس COVID خالل 
آخر 10 يوم.

في حال ظهر عليه أي من أعراض COVID-19 - انظر قائمة 
األعراض أسفل الصفحة.

الذين سافروا خارج والية  األطفال   يجب على 
الوالية.  تباع إرشادات  يوًما   14  فيرمونت خالل آخر 

اإللكتروني  الموقع  بزيارة  قم  أو  معلمك  إلى  تحدث 
/https://accd.vermont.gov/covid-19/restart 

cross-state-travel

ماذا لو ظهر على طفلي أعراض المرض في حجرة 
الدراسة؟

يجب إرسال طفلك إلى المنزل في أقرب وقت ممكن.

سيتم عزل األطفال المرضى عن األطفال األصحاء لحين 
مغادرتهم.

متى يمكن لطفلي العودة للبرنامج الدراسي؟
 في حال خالط أحد األطفال أحد المصابين بفيروس 

 COVID-19، يجب أن يخضع هذا الطفل للحجر الذاتي 

في المنزل لمدة 14 يوًما.

 في حالة مرض أحد األطفال، يمكن له العودة لحجرة الدراسة 
 بعد اختفاء األعراض والحمى لمدة 24 ساعة دون استخدام 

أدوية خافضة للحرارة.

األعراض/ من  يعانون  الذين  األصحاء  لألطفال   يمكن 
الدراسي:  البرنامج  حضور  التالية  الحاالت 

أعراض الحساسية )دون عدم وجود أعراض حمى( والتي   •
تسبب السعال وسيالن األنف دون زكام، حيث يجوز للطفل 
البقاء إذا تم تشخيص إصابته بالحساسية طبًيا واتباع خطط 

العالج الطبي. 

ربو خفيف يمكن السيطرة عليه بشكل جيد  •

خدمات التوصيل واالصطحاب

الفحوصات الطبية
 سيقوم فريق عمل Head Start بإجراء الفحوصات الطبية التالية لكل طفل عند توصيله. 

سيعتاد طفلك على ذلك!
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تحرص هذه المؤسسة على تكافؤ الفرص.

األقنعة/أغطية الوجه
سيلتزم فريق العمل لدينا بارتداء أقنعة الوجه طوال اليوم.

 سيتم تشجيع األطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين فأكثر على ارتداء 
 أقنعة الوجه، ومساعدتهم على ذلك. ستوفر Head Start أقنعة الوجه 

لألطفال الذين يحتاجون إليها.

كيف يقضي الطفل يومه في حجرة الدراسة؟

غسل اليدين
 يلتزم فريق العمل واألطفال بغسل 

أيديهم طوال اليوم!

التنظيف والتطهير 
يلتزم فريق عمل Head Start بتنظيف وتطهير األسطح واألغراض   •

بشكل مستمر طوال اليوم.
لن يتم استخدام اللُعب التي ال يمكن تنظيفها )مثل اللُعب الدقيقة   • 

والمالبس والُدمى(.

زوار حجرة الدراسة 
لن يُسمح بأي زوار أو متطوعين من الخارج.  •

لن يُسمح بزيارة أولياء األمور أو تطوعهم في حجرة   •
الدراسة خالل هذه الفترة.

سيتواصل معكم المعلمون وأخصائي دعم األسرة    • 
 بشكل مستمر لمشاركة أبرز نشاطات طفلكم اليومية 

أو للرد على استفساراتكم.

وقت القيلولة 
توفر Head Start جميع مفارش ومالءات وبطاطين االستراحة )وال يُسمح لألطفال إحضار شيء من المنزل(   • 

يُنظف فريق العمل مفارش القيلولة كل يوم.
يتأكد فريق العمل لدين من وجود مساحة كافية بين األطفال.  •

يتم وضع األطفال في اتجاهات معاكسة لبعضهم البعض، بحيث ال تكون وجوههم متقابلة أثناء النوم.  •

وقت الطعام
 ستكون الوجبات مختلفة بعض الشيء يتم 

تقديم الوجبات لألطفال، وال يُسمح لهم إحضار 
الطعام بأنفسهم.

غسل األسنان
 لن يتم غسل األسنان في حجرات الدراسة هذا العام بسبب الجائحة. لذا يُرجى مساعدة 

طفلك على غسل أسنانه في الصباح وقبل الذهاب للنوم للحفاظ على صحة أسنانه.

اللعب
سيمارس األطفال األنشطة في مجموعات صغيرة ومتجانسة  •

سيساعد فريق العمل األطفال على الحفاظ على التباعد االجتماعي  •
ال يتم إجراء األنشطة في مجموعة كبيرة  •

ال يُسمح لألطفال بإحضار اللُعب أو الكتب من المنزل  •

تهدئة األطفال
يحتاج األطفال الصغار إلى التهدئة عند شعورهم بالحزن أو القلق. تعتني Head Start دائًما باألطفال بأكثر   •

الطرق رعاية. 
يرتدي فريق عمل Head Start دائًما أغطية الوجه أثناء تواجدهم حول األطفال.  •


