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التحذير ملستوى لدى إخضاع منطقة أو املقاطعة  مرافق التعليم املبكر ورعاية األطفالأحد إحدى املدارس أو ندرج يف ما يلي التغيريات الطارئة على التوجيهات اليت سُتطّبق يف 

aires Retour à l'école : Directives pour les districts scol. يعترب هذا الدليل ملحقاً لدليل العودة إىل املدارس: توجيهات للمناطق التعليمية واملدارس الربتقايل

et les écoles 19خالل وابء كوفيد  لدور احلضانة ومرافق التعليم املبكر والدليل اإلرشادي on pour les établissements de garderie orientati’Guide d

. 19-éducative pendant la pandémie de COVID 

 

 الربتقايل واألصفرملستوى التحذير ما بني املناطق اخلاضعة  التجّول

 لألمر اإلجباري يوماً واتباع التوجيهات وفقاً  14مراقبة نفسه وارتداء الكمامة ملدة  املناطق اخلاضعة ملستوى التحذير الربتقايل واألصفريتوّجب على كل شخص يتجّول ما بني 

على املهنيني املتنقلني واملعلمني البدالء ومجيع املوظفني يف املدارس والطالب والعاملني يف مرافق التعليم املبكر  التعليماتتطّبق هذه  الربتقايل. التحذير املعمول به وكأنه يف مستوى

 . يف املنازل ة، ودور احلضانة املوجودرعاية األطفالو 

، وال ينطبق على سائر أفراد أسرته. من املوصى به أن يراقب أفراد عائلته أنفسهم وأن خيضعوا للفحص يف حال ظهرت فقط ني املنطقتنيينطبق هذا على الشخص الذي جتّول ما ب

 .19عليهم أعراض الكوفيد 

 ورعاية األطفالمرافق التعليم املبكر 

 مواصلة عملها. منطقة مستوى التحذير الربتقايلالواقعة يف  رافق التعليم املبكر ورعاية األطفاليُسمح مل

 جمموعات األطفال

 ال يُسمح بتغيري جمموعات األطفال يف املناطق اخلاضعة ملستوى التحذير الربتقايل.  •

 طالب جدد يف املناطق اخلاضعة ملستوى التحذير الربتقايل.  يُسمح بتسجيل وقبول •

 

 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/Retouraecole_directivesecolesetdistricts.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/Retouraecole_directivesecolesetdistricts.pdf
https://www.nbed.nb.ca/parentportal/Content/Covid-19/Guide%20d'orientation%20des%20garderies%20%C3%A9ducatives%20FINAL.pdf
https://www.nbed.nb.ca/parentportal/Content/Covid-19/Guide%20d'orientation%20des%20garderies%20%C3%A9ducatives%20FINAL.pdf
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 استعمال الكمامات 

. ولكن، يتعنّي على األطفال ال يتوّجب على األطفال الذين مل يبلغوا عمر اخلمس سنوات امللتحقني يف مرافق التعليم املبكر ورعاية األطفال وضع كمامة ضمن جمموعتهم •
على حتّمل الكمامة، ولدى وضع ونزع  لقدرهتماألطفال تبعاً اإلشراف على . جيب املناطق املشرتكة مثل األروقة واحلماماتالكمامة يف ارتداء  سنوات 4إىل  2يف عمر 

 الكمامة. 

ويشمل ذلك قاعة األوقات،  يف كافةقماشية عاماً( امللتحقني يف مرافق التعليم املبكر ورعاية األطفال ارتداء كمامة  12 - 4يتوّجب على األطفال يف سن املدرسة ) •
أو ممارسة األنشطة  تناول الطعام والشرابالعمل بصمت، فرتات تواجد األطفال، األماكن املشرتكة وأثناء تواجدهم يف اخلارج ابهلواء الطلق. يُستثىن من هذه القاعدة 

 . الرايضية

 ورعاية األطفال نقلهم ارتداء كمامة طيلة فرتة ركوهبم السيارة أو الشاحنة. الذين تتوىل مرافق التعليم املبكر يتوّجب على األطفال يف سن املدرسة  •

. يُستثىن من هذه القاعدة فرتات تناول الطعام والشراب أو اجللوس يتوّجب على مجيع العاملني يف مرافق التعليم املبكر ورعاية األطفال ارتداء كمامة يف كافة األوقات •
 . ابهلواء الطلق خلارجيف ا يتواجد العاملونيشمل ذلك احلاالت حيث  مبفردهم يف مكتب أو غرفة مغلقة.

 يتوّجب على األطفال يف سن املدرسة والعاملني يف مرافق التعليم املبكر ورعاية األطفال إحضار كمامتني نظيفتني معهم كل يوم.  •

 19الكشف عن كوفيد 

سائر العاملني و ورعاية األطفال. ينطبق هذا على العاملني يف هذه املرافق، واألطفال امللتحقني هبا، قبل دخول أحد مرافق التعليم املبكر  19كوفيد   الكشف عنجيب  •
  يف نيو برونزويك أو وزارة التعليم وتنمية الطفولة املبكرة.   العمل اآلمن "ترافاي سيكورتري"مثل مندويب هيئة الصحة العامة، أو منظمة  الذين يعتربون أساسيني

 مرافق التعليم املبكر ورعاية األطفال وضع قواعد دقيقة حول ترخيص وحظر الدخول إليها وتعليق متطلبات الكشف الصحي عند مدخلها   يتعنّي على  •

 ال يُسمح لألهل وأولياء األمور دخول أحد مرافق التعليم املبكر ورعاية األطفال يف منطقة خاضعة ملستوى التحذير الربتقايل.  •

 

  الطالبيةالرحالت 

 إلغاء كافة الرحالت الطالبية.  تّ  •
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 املدارس احلكومية

 استعمال الكمامات 

 د عائلتهم أو مبفردهم. يتوّجب على مجيع الطالب من الروضة إىل الصف الثاين عشر ارتداء الكمامة على منت احلافلة املدرسية، حىت لو كانوا جالسني مع أحد أفرا •

الصف الثامن ارتداء الكمامة يف كافة األوقات ابملدرسة ابستثناء فرتات اجللوس على مكتبهم والعمل بصمت، تناول الطعام يتوّجب على مجيع الطالب من الروضة إىل  •
 فيها الطالب يف اخلارج ابهلواء الطلق. يتواجد أو الشراب، أو ممارسة األنشطة الرايضية خالل صف الرتبية البدنية. يشمل ذلك احلاالت اليت 

عشر ارتداء الكمامة يف كافة األوقات ابملدرسة ابستثناء فرتات تناول الطعام أو الشراب، أو ممارسة األنشطة الرايضية  من الصف التاسع إىل الثاين بيتوّجب على الطال •
 فيها الطالب يف اخلارج ابهلواء الطلق.يتواجد خالل صف الرتبية البدنية. يشمل ذلك احلاالت اليت 

رتداء كمامة يف كافة األوقات ابملدرسة ابستثناء فرتات تناول الطعام والشراب أو اجللوس مبفردهم يف مكتب أو غرفة مغلقة. يشمل ذلك يتوّجب على مجيع العاملني ا •
 احلاالت اليت يتواجد فيها العاملون يف اخلارج ابهلواء الطلق.

 تعليم املوسيقى واألنشطة املرتبطة هبا

ة والغناء يف املناطق اخلاضعة ملستوى التحذير الربتقايل. كذلك ال يُسمح مبمارسة األنشطة املوسيقية اخلارجة عن املنهاج ال يُسمح ابستعمال آالت النفخ املوسيقي •
 الدراسي مثل برانمج سيستيما، املسرح، جوقة الرتتيل، واألوركسرتا.  

 واألنشطة الرايضية البدنيةالرتبية 

يوصى مبمارسة الرايضات اليت تتقيد ابلتباعد اجلسدي مثل اليوغا، والرقص، واملشي بسرعة معتدلة. من املوصى به أيضاً عدم وضع األدوات  •
 والوسائل لالستخدام املشرتك. 

التمارين و/أو املهارات داخل  وداخل املدرسة وحصرها يف ممارسة ما بني املدارس، وخارج املنهاج الدراسياحلّد من األنشطة الرايضية املنظمة  •
 فريق واحد. 
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 األكثر عرضة ةالطالب والعاملني يف املدرس

ة الصحية. يتعنّي على الطالب والعاملني يف املدارس الذين يعانون من ضعف يف اجلهاز املناعي التواصل مع مقدم الرعاية الطبية للحصول على املشور 
 : هم الذينضعف يف اجلهاز املناعي ب املصابنياألشخاص  الصحي، إن مستشفى اآلي دبليو كي لتحديد وفقاً سوف يتم وضع برامج تعليمية عن بعد.

o  ًلعالج كيميائي أو خضعوا خالل األشهر الستة املاضية خيضعون حاليا 
o خيضعون للعالج ابألشعة 
o  املزروع للجسم املضيف داء مهامجة الطعميعانون من لنخاع العظمي خالل العام املاضي أو زراعة اخضعوا لعملية 
o زراعة عضو صلبخضعوا ل 
o يعانون من مرض فقر الدم املنجلي 
o  خلل يف وظيفة الطحال 
o خلل يف وظيفة اجلهاز املناعي سببه جيين 
o يعانون من فريوس نقص املناعة /اإليدز 
o يتناولون أدوية مثبطة للمناعة 
o  ًالطبيببنقص املناعة، كما حددها من حاالت مرضية متصلة  عانوا سابقا. 

 


