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 دليل مرجعي الفتتاح المدرسه 
 

 بدايه المدرسه !! 
 

سيستخدم الطالب  البريد اإللكتروني الخاصة بهم من   . ٩/ ١٦لكل الطالب يوم األربعاء   يبدآ التعلم عن بعد

سوف تتلقى عائالت ما قبل   جوجل كالس روم.إدارة التعليم لتسجيل الدخول إلى الفصول الدراسية في  

 تعليمات خاصة من معلم طفلك.  pre-kالحضانة
 

 
 للتعليم المدمج: . ادناه سوف تجد الجدول لألسبوع االول   ٩/ ٢١سوف يبدآ يوم االثنين   التعليم المدمج

   
 2020 سبتمبر

 الجمعه  الخميس  االربعاء  الثالثاء  االتنين  

 التعليم عن بعد فقط – D مجموعه

 ١٤ 

  ال مدرسه

١٥ 

  ال مدرسه

١٦ 

التعليم عن بعد لكل 

 المجموعات 

١٧ 

التعليم عن بعد لكل 

 المجموعات 

١٨ 

التعليم عن بعد لكل 

 المجموعات 

 21 األسبوع االول 

 Aمجموعه  

22 

 B مجموعه

23 

 A مجموعه

24 

 B مجموعه

25 

 C مجموعه

 28 األسبوع الثاني

يوم كيبور المدرسه 

 مغلقه

29 

 C مجموعه

30 

 A مجموعه

  

 2020 اكتوبر

 الجمعة  الخميس  االربعاء الثالثاء  االثنين  

 التعليم عن بعد فقط  – D مجموعه

    1 

  B مجموعه

2 

 C مجموعه

 5 3 اسبوع

 C مجموعه

6 

 A مجموعه

7 

  A مجموعه

8 

 B مجموعه

9 

  C مجموعه

أكتوبر ، سيستمر النمط في تكرار األسبوع االول  ١٢مع بدايه أسبوع    

  



 دواعي األمان:  ابقي امنا ! عند تواجدك في المدرسه و االماكن األخرى. 
   

 
 

للمدرسة يوميًا. ستوفر المدرسة  ) الماسك (  يجب على جميع الطالب والموظفين ارتداء غطاء الوجه    .

 . أقنعة وجه إضافية للطالب إذا لزم األمر 
 

   

.  التباعد االجتماعيالعالمات في ارض الطرقات سوف تساعد الطالب و العاملين في  
   االفتات الموجودة في الطرقات سوف توضح الطرق للطالب التي يجب اتخذها.

  
   

   



اعداد الطالب/ و الموظفين في كل فصل سوف يكون مساويا او اقل من االرشادات  
المقدمة لكل مدرسه بواسطه   التباعد االجتماعي  سعه غرفه  من تقرير المقدمة 

     اقدام بينهم. ٦اإلدارة التعليمية. الطالب سيجلسون في مكاتب علي بعد  
                     

   

                                
 

غسيل اليدين يعد امرا بالغ األهمية و سوف يطلب من الطالب غسيل االيدي  
اليدين سوف يتم توفيره في كل الفصول.بانتظام خالل اليوم. معقم   

مشاركته   مالطالب يمكنهم حضور معقم اليدين الخاص بهم ، و لكن ال يمكنه
 مع اصحابهم.

 
و استخدام معقم االيدي عند    أيديهمالطالب سوف يسآلون الي غسل 

 دخولهم الي الفصل في الصباح و قبل وجبه الغذاء. 
 

                
  أيفهرنهايت او اعلي او لديهم  ١٠٠سيتم وضع الطالب الذين درجه حرارتهم  

  ء اعراض كرونا في حجره العزل بالمدرسة. ولي االمر سوف يطلب منه المجي
   ألخذ الطفل . 

 

   

 



 دورات مياه الطالب: 

 

 
 

المياه. سوف يكون هناك ورقه تتبع للطالب يسجلون فيها قبل  استخدامهم  لدوره   
   

 الوصول و االنصراف: 
 

 
 

الوصول و االنصراف كما هو مبين ادناه : أوقاتالتباع التباعد االجتماعي ،سوف يكون   
 
 

Grade  Arrival Time  

Pre-K  8:00 

Kindergarten 8:00 

1st  8:10 

2nd  8:00 

3rd  8:00 

4th  8:10 

5th  8:10 

 

مبكر قبل مواعيد المدرسة. ن يكون هناك ترك للطالب +   
المدرسة سوف تفتح قبل ميعاد المدرسة بخمس دقائق. بواب+   
من فضلك تأكد من اتباع طفلك تعليمات التباعد االجتماعي عند االنتظار لدخول  + 

 مبني المدرسة. 



الدخول و   أبواب + هذه السنه سوف نعمل علي نعمل علي زياده اعداد 
الخروج للمساعدة علي التباعد االجتماعي اثناء الوصول و االنصراف. كل  

المدرسة للتأكد من ان الطالب   أعضاء المداخل سوف تكون تحت مالحظه 
لماسك او غطاء الوجه والحفاظ  علي التباعد االجتماعي.يرتدون ا  

درجات حرارة الطالب سوف تؤخذ عشوائي في الصباح عند الوصول.+     
   

 وصول الظالب  

 
 

PS 305 Campus 
 

لن يسمح الولياء االمور بالدخرل الي المبني. من فضلك قل وداعا لطفلك عند  
 الباب.

- الطالب سوف يدخلون من المداخل التاليه :   
المدرسه. في فناء   ٦+ فصول الروضه سوف تدخل من مخرج   



 
  



في فناء المدرسه. ٣سوف يدخل من مخرج  فصل اولي ابتدائي +   
 
 

               
 
 
 

ي باستخدام المخرج  •
ي  2سوف يدخل الصف الثان 

ف   Seneca Ave. 

 
 
  



TRS Building 
 

بالتواجد في المبنى. من فضلك قل وداعا لطفلك عند    5-3لن يُسمح ألولياء أمور الطالب في الصفوف 

 الباب. 
 

 

بالدخول إلى المبنى مع طفلهما أثناء الوصول في    pre-k سيسمح ألحد الوالدين في مرحلة ما قبل الروضة 

 اليوم األول من المدرسة. يجب على جميع اآلباء ارتداء األقنعة واتباع إرشادات التباعد االجتماعي. 
 

 

  الطالب سوف يدخلون من المخارج التاليه :

 .Seneca Aveباستخدام المدخل الرئيسي في  Pre-K• سوف تدخل  +
 

  

            

 في ساحة المدرسة بالقرب من شارع ستوكهولم.  4• سوف يدخل الصف الثالث باستخدام مخرج   +

          



 ، الموجود في ساحة المدرسة بالقرب من شارع ديكالب.  2• سوف يستخدم الصف الرابع المخرج  +
 

 

 
 

              
 

الذي يقع في فناء المدرسه   ٤سوف يستخدم الصف الخامس مخرج + 

 بالقرب من شارع ديكالب. 

 
 

موظفي المدرسة في الممرات و المخارج لمساعده الطالب  سيتم وضع + 

التباعد االجتماعي.في   
 

ستوكهولم  شارع  في الجانبي الباب  6-5و 6-4 الفئة ستستخدم



 انصراف الطالب : 

 
من اجل السماح بالتباعد االجتماعي سوف تتفاوت مواعيد انصراف الفصول كما  + 

 موضح آدناه : 
 

Grade  Dismissal 

Time  

Pre-K 1:30 

Kindergarten 1:30 

1st  1:40 

2nd  1:30 

3rd  1:30 

4th  1:40 

5th  1:40 

 
من فناء المدرسه.يرجي ارتداء الماسك و مراعاه التباعد   جميع الطالب انصرافسيتم 

 االجتماعي عند مقابله طفلك عند انتهاء اليوم الدراسي .
المدرسون سوف يصرفون طالب واحد في الوقت الذي يرون فيه ولي االمر او  

 الشخص المفوض.
معلم لمقابلتك. من فضلك ان تكون صبورا و تطلب من طفلك ان ينتظر حتي يرسله ال  

الوقت المحدد لفصله.  تباعد االجتماعي ان تلتقط ابنك في ريقه لضمان ال افضل ط
حاول ان تآتي مبكرا خمس دقائق ، و تنظر ابنك في فناء المدرسة اكثر امانا ان  

. تتنظر ابنك من انتظار طفلك لك  

 

 

    استالم طفلك مبكرا : -

 



 
  
   

     

 

 

  
   

الي اصطحاب طفلك مبكرا من المدرسة ألي سبب ، يجب  اذا كنت بحاجه 
عليك امدادنا بخطاب في الصباح موضح الوقت الذي سوف تأتي فيه اللتقاط  
طفلك . اذا نسيت ارسال الجواب فيجب االتصال بالمدرسه قبل المجئ الي  

بكرا. مدرس طفلك سوف يقوم بتجهيزه لك عند  اللتقاط طفلك م المدرسه 
ما ان نحضر البطاقه الشخصيه لك بصورتك . وصولك . تذكر دائ  

 

 

 اإلباء / الزوار في المبني : 
 

 
   

من الضروري ان نحد من عدد الزوار للمدرسه للحفاظ علي سالمه طالبنا و  
موظفينا. اذا كنت بحاجه الي التحدث مع معلم طفلك، رجاء ارسال ايميل  

معك .الكتروني الي مدرس فصل ابنك لتحديد ميعاد مكالمه    
   
 
   
  



 إجراءات وجبات الطعام : 

 
      

معقم اليدين قبل تناول  او استخدام   أيديهمسيطلب من الطالب غسل 
الطعام. الطالب يمكنهم احضار معقم اليدين الخاص بهم و لكن اليمكنهم 

 مشاركته مع اصحابهم في الفصل .
   

 وجبه الفطار : 
   

كل   المدرسةسوف يعطي الطالب وجبه فطار في كيس عند دخولهم مبني 
. الطالب سوف  للمدرسةصباح . الفطار سوف يكون متوفر عند كل مدخل 
. يتناولون الفطار في فصولهم خالل وقت التدريس  

   
   

 وجبه الغذاء: 
   

وجبه الغذاء سوف يتم تناولها في الفصل لكل الطالب. اذا كان الطالب يرغب  
من المدرسه، فسيتم تسليمه اليه في الفصل .  في تناول وجبه الغذاء 

 سيكون الغذاء في الفصل خالل فتره التعليم.
 

  األدوات المدرسيه : 
 

 

 

  
   

بهم و الجواكت خلف مقاعدهم.قائيضعون حعند دخول الطالب الي الفصل سوف +     



الطالب سوف يحضرون ادواتهم المدرسيه معهم.+     

ذون ادواتهم المدرسيه معهم الي المنزل يوميا .+ الطالب سوف يآخ    

كل األدوات البد ان يكون عليها ورقه باسم الطفل و فصله .+     

 
    طالب التعليم عن بعد : 

 
 

  

مدرسيه    أدواتسوف يكون لديك الفرصه اللتقاط الكتب الدراسيه و  +  

قريبا .  يأتي الجدول سوف اخري .   
 

 طلب اجهزه اللكترونيه : 

  يرجي استخدام اللينك ادناه لطلب الجهاز اذا لم يكن لديك للتعليم عن بعد .
   

https://coronavirus.schools.nyc/remotelearningdevices  
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  مقابله معلمتك عن بعد:
 

 
+ جميع الطالب سوف يكون لهم الفرصه لمقابله المعلم و زمالئهم عند بعد يوم  

. ٩/١٦ األربعاء  
+ سوف تحصل علي ايميل من مدرس طفلك المدادك اللينك اللتحاق علي جوجل  

 ميت .

 
 

 من فضلك تابع موقع المدرسه باستمرار

 

https://www.ps305.com/ 
 

 
** PLEASE NOTE THAT ALL PROCEDURES AND PROTOCOLS INDICATED IN THIS DOCUMENT ARE 

SUBJECT TO CHANGES AND  REVISIONS IN AN EFFORT TO IMPROVE PRACTICES. 
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