
  االنضمام إلى بود تعليمي؟ 

 
 2من   1صفحة   2020/ 4/ 9

 

قد تتخذ هذه المراكز مجموعة   ، ينضم بعض اآلباء حول أوستن أو يسعون إلى تكوين "بودات" تعليمية.19-استجابةً للتصدي لوباء كوفيد

 متنوعة من األشكال، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 

يقوم الميسر، الذي قد يكون أو ال يكون مدرًسا معتمًدا، باإلشراف على األطفال ومساعدتهم أثناء مشاركتهم في   - بودات ميسرة •
  أنشطة التعلم عن بُعد في مدرستهم.

  من أسرتين أو أكثر على استضافة جميع األطفال في منازلهم للتعلم عن بُعد.يتناوب اآلباء  -تعاونيات  •

يقوم المعلم المعتمد بتعليم األطفال الذين قد ال يكونون مسجلين في مدرسة رسمية أو يستخدمون منهج  - المدارس الصغيرة •
  المدرسة عن بُعد.

أحد أفراد األسرة أو صديق أو جار لرعاية األطفال في سن  تنظيم رعاية غير رسمي مع  -رعاية األسرة واألصدقاء والجيران  •
 المدرسة من أسرة واحدة أو أكثر خالل اليوم. 

يتم تسهيلها من قبل المنظمات المجتمعية أو مجموعات اآلباء أو المنظمات الدينية أو الكيانات   -مساحات التعلم المجتمعية •
  التدريس عن بُعد. العامة التي تقدم الدعم الشخصي للطالب خالل أوقات 

ال يمكن   مع عودة األطفال إلى المدارس، هناك اعتبارات تتعلق بالصحة والسالمة لبودات التعلم. 19-كوفيدعلى غرار المخاوف الصحية ل

  قم بإجراء بحثك واطرح األسئلة التالية. هل تفكر في االنضمام إلى بود؟ في البودات.  19- تقليل جميع مخاطر كوفيد

 تتناول ما يلي؟ 19-يف البود خطة للصحة والسالمة أثناء كوفيدهل لدى مض
 

 ( ( المؤقت للمدارس APHدليل أوستن للصحة العامة )من  17)انظر الصفحة  فحص األعراض في المنزل .1

  قبل االنضمام إلى البود كل يوم؟  19-هل سيتم فحص كل مشارك في البود بحثًا عن أعراض كوفيد  

 ( ( المؤقت للمدارسAPHدليل أوستن للصحة العامة )من  16-14)راجع الصفحات  أغطية الوجه  .2

 هل األطفال والبالغون مطالبون بارتداء أغطية الوجه؟  

 ( ( المؤقت للمدارس APHدليل أوستن للصحة العامة )  من 13)راجع الصفحات   التباعد الجسدي  .3

  أقدام عن بعضهم البعض؟ 6هل سيمارس المشاركون في البود التباعد الجسدي عن طريق التباعد مسافة  

 هل المساحة التي تستضيف البود كبيرة بما يكفي للسماح بالتباعد الجسدي؟  

 .( ( المؤقت للمدارسAPHدليل أوستن للصحة العامة )من  12)راجع الصفحة  النظافة الصحية لأليدي .4

 من الصابون، ومعقم اليدين، والمناديل التي يمكن لألطفال الوصول إليها؟ هل متوفر لدى المضيف إمدادات وفيرة  

  في أوقات رئيسية طوال اليوم؟  غسيل اليدين بشكل متكررهل هناك خطة لـ  

 ( المؤقت للمدارس APHدليل أوستن للصحة العامة ) من  19)راجع الصفحة  التنظيف والتطهير   .5

 تي يجب  هل سيكون هناك المزيد من التنظيف الدوري وتطهير األسطح التي يكثر لمسها، بما في ذلك األدوات واأللعاب ال

  مشاركتها؟

  إرشادات هل يتبع المضيفCDC في حالة مرض أي شخص؟   بشأن التنظيف والتطهير  

 ( ( المؤقت للمدارسAPHدليل أوستن للصحة العامة )من  25  - 24)راجع الصفحات  الوجبات الرئيسية والخفيفة .6

 م يكن األمر كذلك، فهل سيقدم  إذا ل هل سيحضر األطفال طعامهم وأوعيتهم وزجاجات المياه القابلة إلعادة التعبئة؟

  المضيف الطعام المعبأ بشكل فردي؟

( المؤقت  APHدليل أوستن للصحة العامة ) من  31)راجع الصفحة   عزل األفراد الذين يعانون من أعراض شبيهة بكوفيد  .7

 ( للمدارس

 ؟ 19- هل يُخصص منطقة منفصلة لعزل األفراد الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد  

  هل سيتم إخطار اآلباء على الفور إذا ظهرت أعراض على طفلهم بحيث يمكن أخذ الطفل ونقله إلى المنزل بسرعة؟ 
  .هنا 19-تعرف على اختبار كوفيد 

 ( ( المؤقت للمدارس APHدليل أوستن للصحة العامة )من  39و   36- 34)راجع الصفحات  19- الحالة اإليجابية لكوفيد .8

 األسر فوًرا بالتعرض   ، فهل سيتم إعالم جميع19-إذا كانت نتيجة اختبار أحد المشاركين في البود إيجابية بالنسبة لكوفيد

  يوًما؟  14المحتمل وطلب وضع األشخاص الذين كانوا على اتصال قريب بالحجر الصحي لمدة 

 فهل سيتم إبالغ أسر البود  19- إذا كانت نتيجة اختبار أحد أفراد أسرة أحد المشاركين في البود إيجابية بالنسبة لكوفيد ،

 اآلخرين على الفور بالتعرض المحتمل؟   

http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/covid-testinfo
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf


  االنضمام إلى بود تعليمي؟ 
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 تحت عنوان "منشأة   هنا 19-تعرف على المزيد حول اإلقامة المجانية للذين ال يستطيعون عزل أنفسهم بأمان بسبب كوفيد

  العزل."

 

 سالمة؟ هل فكرت أيًضا في الخطوات التالية للصحة وال

 تدابير التدريب والسالمة .1

 هل يملك المضيف خبرة في العمل مع األطفال في سن المدرسة؟  
 هل تعرف النهج الذي يتبعه المضيف في تعزيز السلوك اإليجابي وإعادة توجيه األطفال واالستجابة للسلوك غير الالئق؟  
  وي  هل حصل المضيف على تدريب / شهادة حالية في اإلنعاش القلبي الرئCPR  واإلسعافات األولية؟ 

   في منزل المضيف فحص السجل الجنائي؟ 18هل اجتاز المضيف وأي شخص بالغ فوق سن  

  هل لديك معلومات االتصال الخاصة باألسر األخرى في البود؟  

  هل سيتبع  لمقدمي رعاية األطفال؟   الحد األدنى من معايير تكساس للخدمات الصحية واإلنسانيةهل المضيف على دراية بـ

  ؟(HHSلخدمات الصحية واإلنسانية )المضيف الحد األدنى من معايير ا

  سالمة البيئة .2

 إذا كانت اإلجابة نعم، فهل يتم تأمينها؟ هل هناك أسلحة نارية في المنزل؟  

  هل توجد أجهزة تعمل جيًدا للكشف عن الدخان في المنزل؟ 

  هل تُحفظ أدوات التنظيف والمواد الكيميائية بعيًدا عن متناول األطفال؟  

  بعيًدا عن متناول األطفال؟هل تُحفظ األدوية  

 للحفاظ على  ما هي التدابير المتبعة  إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل هناك سياج حوله؟ هل يوجد حمام سباحة في الموقع؟

  ؟ سالمة األطفال حول حمام السباحة

 األسر في البود  .3

  هل تعرف المضيف؟ 

 من مجموعة صغيرة وثابتة من األطفال والبالغين؟ هل يتكون البود  

 على سبيل المثال، هل يلتزمون بأغطية الوجه،   ؟19- خارج البود، ما الخطوات التي تتخذها األسر لتجنب اإلصابة بكوفيد

  والمسافات الجسدية، وتجنب التجمعات الكبيرة، والخروجات غير الضرورية؟

 ( ( المؤقت للمدارسAPHدليل أوستن للصحة العامة )من  11-10)راجع صفحتي   األفراد األكثر عرضة للمخاطر .4

  ؟19- ه لخطر كبير لإلصابة بمرض شديد من كوفيدهل يعاني طفلك من حالة تعرض  

 ؟19-هل هناك أي شخص آخر في أسرتك معرض لخطر كبير لإلصابة بمرض شديد من كوفيد  

 التواجد في الهواء الطلق  .5

 هل يمكن عقد الدروس وأوقات وجبات الطعام وأوقات اللعب في الهواء الطلق قدر اإلمكان؟  

 هل تتوفر مساحات خارجية مظللة أو مغطاة؟  

  هل توجد تدابير لمكافحة اآلفات؟ 

  هل المنطقة الخارجية محفوظة في حالة جيدة وخالية من مخاطر السالمة؟ 

  النقل .6

 خذه؟هل ستحضر كل أسرة طفلها وتأتي أل  

   إذا كان المضيفون سينقلون األطفال، فهل هم مجهزون للقيام بذلك بأمان )أحزمة أمان كافية ومقاعد سيارة ومقاعد

  معززة، وسائق مرخص(؟

  لوائح رعاية األطفال .7

  ؟ مرخص، أو مسجل، أو مدرج في لوائح الرعاية الصحية والطبية لألطفال في تكساسهل المضيف مقدم رعاية أطفال  

 

 

 

http://austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care
https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/protective-services-providers/child-care-licensing/minimum-standards
https://www.colinshope.org/
https://www.colinshope.org/
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
https://www.dfps.state.tx.us/child_care/search_texas_child_care/

