
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطة العامة :المنطقة
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 وخطة استمرار الخدمات
 
 

مالحظة: إذا تطلب أي من إجاباتك على األسئلة التالیة مساحة إضافیة ، یرجى استخدام 

 الصفحات الفارغة اإلضافیة في نھایة ھذا المستند.
 
 
 
 
 
 



 مدارس نوكسفل:المنطقة
 

 الخطة العامة :

ى|التعلیمات العودة األمنة للتعلیم الحضور
دماتوخطة استمرار الخ

  
 

صندوق اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائیة 
) بموجب قانون خطة اإلنقاذ ESSER 3.0( 3.0والثانویة 
،  2-117، القانون العام  2021) لعام ARPاألمریكیة (

 ARPA. یوفر تمویل 2021مارس  11الذي تم سنھ في 
ESSER  ملیار دوالر للوالیات  122إجمالي ما یقرب من

) للمساعدة في LEAsوالوكاالت التعلیمیة المحلیة (
إعادة فتح المدارس بأمان والحفاظ علیھا ومعالجة 

التاجي على طالب األمة. باإلضافة  تأثیر جائحة الفیروس
 ARP، یتضمن  ARP ESSERإلى تمویل 

ملیون دوالر  850ملیارات دوالر للتعلیم الخاص ، و  3
ملیار دوالر لدعم المدارس  2.75للمناطق النائیة ، و 

غیر العامة ، وتمویل إضافي لألطفال والشباب 
المشردین ، ووكاالت التعلیم القبلیة ، وسكان ھاواي 

 األصلیین ، وسكان أالسكا األصلیین.
یجب على ھیئات التعلیم المحلیة تطویر وإتاحة خطة 
العودة اآلمنة إلى التعلیمات الشخصیة واستمراریة 

 30الخدمات التي تفي بالمتطلبات التالیة في غضون 
خطة  LEA. إذا طور ARP ESSERیوًما من تلقي تخصیص 

مع المتطلبات ، والتي ال تتعامل  ARPقبل أن یتم سن 
مراجعة خطتھا في موعد ال یتجاوز ستة  LEAیجب على 

أشھر بعد آخر مراجعة لخطتھا. یجب تطویر جمیع الخطط 
بالتشاور العام الھادف مع مجموعات أصحاب المصلحة 

 (أي ،
  



 ین ومدیري المدارس العائالت والطالب والمعلم
والمقاطعات وقادة المدارس والمعلمین اآلخرین 

في المدرسة ومنظمات المناصرة التي تمثل وموظ
مجموعات الطالب). یجب أن تتضمن عملیة التشاور 
فرصة للمدخالت والنظر في المعنى لتلك المدخالت. 

لتكون بتنسیق مفھوم وموحد ؛ إلى  ARP ESSERتخطط 
الحد الممكن عملًیا ، مكتوبة بلغة یمكن للوالدین 

ن ذلك ممكًنا فھمھا أو ترجمتھا شفھًیا ، إذا لم یك
، یتم تقدیمھ  على طلب الوالد الذي  ؛ وبناءً 

بتنسیق بدیل یمكن الوصول إلیھ من قبل ذلك 
الوالد. یجب إتاحة جمیع الخطط للجمھور على موقع 

التابع لوزارة التعلیم في   LEAالویب الخاص بـ 
 ) یوًما.30والیة تینیسي في غضون ثالثین (

یرجى مالحظة أن ھیئات التعلیم المحلیة بحاجة 
إلى تحدیث خطة العودة اآلمنة إلى التعلیمات 

الشخصیة واستمراریة الخدمات كل ستة أشھر على 
، ویجب أن تسعى للحصول  2023سبتمبر  30األقل حتى 

على مدخالت عامة بشأن الخطة وأي مراجعات ، ویجب 
یجب أن أن تأخذ ھذه المدخالت في االعتبار . 

 تتضمن جمیع المراجعات شرحًا وأساسًا منطقًیا لسبب 
 إجراء التنقیحات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تم تطویر األسئلة في ھذه الخطة الصحیة من قبل وزارة التعلیم األمریكیة.
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ESSER 3.0 الخطة الصحیة االمنة 
 

، قدمت مدارس مقاطعة نوكس طلًبا إلى والیة تینیسي وفًقا لصندوق  2021أغسطس  27في یوم الجمعة ، 
االبتدائیة والثانویة بموجب قانون خطة اإلنقاذ ) للمدارس ESSER 3.0( 3.0اإلغاثة في حاالت الطوارئ 

 .2021) لعام ARPاألمریكیة (
كجزء من ھذا التطبیق ، قدمت المنطقة "خطة عودة آمنة إلى التعلیم الشخصي واستمراریة الخدمات". 

في محاولة لجعل خطة السالمة سھلة الوصول إلیھا ، تتم إعادة طباعة األسئلة (التي تم تطویرھا 
 أدناه. KCSوزارة التعلیم األمریكیة) واإلجابات المقدمة من قبل  بواسطة

 
 1السؤال رقم 

 التشاور مع أصحاب المصلحة
، في مشاورات ھادفة مع أصحاب المصلحة ،  ARP ESSER، في التخطیط الستخدام أموال  LEAصف كیف ستشارك 

 بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر:
 أنا. الطالب؛

 العائالت.ثانیا. 
 ثالثا. مدیرو المدارس والمقاطعات (بما في ذلك مدیرو التعلیم الخاص) ؛ و

 رابعا. المعلمین ومدیري المدارس وقادة المدارس والمعلمین اآلخرین وموظفي المدارس ونقاباتھم.
 ؛ عوائلال خامسا.

 سادسا. منظمات الحقوق المدنیة (بما في ذلك منظمات حقوق ذوي اإلعاقة) ؛ و
ابعا. أصحاب المصلحة الذین یمثلون مصالح األطفال ذوي اإلعاقة ، ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة ، س

واألطفال الذین یعانون من التشرد ، واألطفال والشباب في رعایة التبني ، والطالب المھاجرین ، 
 واألطفال المسجونین ، وغیرھم من الطالب المحرومین.

 
 KCS # 1إجابة 

) العدید من االستراتیجیات للمشاركة KCS، استخدمت مدارس مقاطعة نوكس ( ESSERكجزء من عملیة تخطیط 
مسحًا على مستوى المجتمع إلشراك جمیع الطالب  KCSوالتشاور بشكل ھادف مع أصحاب المصلحة. أطلقت 

ولویات الحرجة لصنادیق والمعلمین واألسر وأصحاب المصلحة اآلخرین لتقدیم مدخالت حول االحتیاجات واأل
ESSER شاركت المنطقة االستطالع عن قصد مع جمیع مجموعات أصحاب المصلحة المطلوبة ومع الجمھور .

أیضًا فرصًا جماعیة مركزة للمعلمین ومدیري المدارس وأولیاء األمور لتقدیم مالحظات  KCSالعام. عقدت 
عین مفتوحین للمنتدى لجمع تعلیقات أصحاب في مجموعة صغیرة. أخیًرا ، عقدت المنطقة أیضًا اجتما

 المصلحة اإلضافیة.

 
 2السؤال 

 .ARP ESSERألموال  LEAقدم نظرة عامة على كیفیة مراعاة مدخالت أصحاب المصلحة العامین في تطویر خطة 
 

 KCS # 2إجابة 
تمت مراجعة تعلیقات أصحاب المصلحة العامة من الناحیتین النوعیة والكمیة. تم تقییم االستطالع 

لمعرفة االتجاھات العامة عبر فئات األكادیمیین ، وجاھزیة الطالب ، والمعلمین ، والعناصر التأسیسیة 
التي تمت مشاركتھا في . ثم تمت مقارنة ھذه االتجاھات بالتعلیقات واالتجاھات TDOEالتي أنشأتھا 

اجتماعات المجتمع ومجموعات التركیز. أخیًرا ، تمت مراجعة الردود المفتوحة على االستبیان لمعرفة 
االتجاھات أو األفكار أو األولویات اإلضافیة المذكورة في المجتمع. تمت مشاركة ھذه المالحظات مع فریق 

ثناء تطویر الخطة. تم تطویر وتبادل تقریر شامل قیادة المنطقة وأعضاء مجلس اإلدارة للنظر فیھا أ
 االتجاھات واألولویات. عن آراء أصحاب المصلحة یحدد



 3السؤال 
 ؟ARPبتجمیع التعلیقات أثناء فترة التعلیقات المفتوحة لخطة  LEAكیف قام 

 
 KCS # 3إجابة 
لدعم فترة  Knoxville Education Foundationمع مزود المساعدة الفنیة من خالل شراكتھا مع مؤسسة  KCSتعاونت 

أسئلة مجموعة  KCSالتعلیقات المفتوحة وعملیة مشاركة أصحاب المصلحة. طور ھذا الشریك بالشراكة مع 
التركیز وأسئلة المسح واالجتماعات المجتمعیة المیسرة. طور الشریك تقریًرا شامالً عن آراء أصحاب 

التفصیلیة  KCSرة التعلیقات المفتوحة ، كما تم إتاحتھ لمالحظات المصلحة یحدد اتجاھات وبیانات فت
 من االستطالعات واالجتماعات.

 
 4السؤال رقم 

 كیف تم النظر في المدخالت خالل فترة التعلیق المفتوح؟

 
 KCS # 4إجابة 

 االنتھاء عند أخرىراجعت المنطقة إجابات المسح في منتصف فترة إدارة المسح ومرة 
بمراجعة استجابات  KCS لـ التنفیذي الفریق قام ، المسح فترة خالل. المسح نافذة من

مسح منتصف الطریق مقابل البیانات الموجودة في تقییم االحتیاجات للبدء في تحدید 
األولویات بناًء على تقاطع الوثیقتین. كما قاموا بمراجعة مدخالت المجتمع لتحدید ما 

یانات اإلضافیة في االعتبار في تقییم االحتیاجات. إذا كانت ھناك حاجة إلى أخذ الب
وأعضاء مجلس اإلدارة أیضًا في اجتماعات المجتمع لالستماع إلى  KCSشاركت قیادة 

تعلیقات أصحاب المصلحة بشكل مباشر. على الرغم من أنھم لم یشاركوا في مناقشات 
وا طرح أسئلة أعمق المجموعة الصغیرة ، إال أنھم استمعوا ودّونوا المالحظات وسّھل

لفھم مدخالت المجتمع أثناء جلسات االستماع المجتمعیة. كما تم تبادل المالحظات 
واالتجاھات من مجموعات التركیز قبل عملیة تحدید األولویات الرئیسیة في الخطة. في 
النھایة ، تم تجمیع كل ھذه المعلومات في تقریر مالحظات أصحاب المصلحة في ختام 

. راجع الفریق التنفیذي وقادة 2021یولیو  1یق المفتوح ، التي انتھت في فترة التعل
المنطقة اآلخرون جمیع المالحظات من العملیة لتطویر ست أولویات تتماشى مع المبادئ 

وتقییم االحتیاجات وتعلیقات أصحاب المصلحة. باإلضافة إلى  ESSER 3.0التوجیھیة لـ 
كل عضو من أعضاء مجلس إدارة المدرسة خالل شھر ذلك ، التقى المستشار الخارجي مع 

یولیو لمشاركة نتائج تقییم االحتیاجات ، وتعلیقات أصحاب المصلحة ، وقائمة 
األولویات الرئیسیة مع اإلجراءات الرئیسیة. ثم تم تقدیم مسودة الخطة إلى المجلس 

نشره أیضًا مع االستشاري الرئیسي والھیئة الرئیسیة األكبر للوقوف على آرائھا. تم 
، والذي كان مفتوحًا  2021أغسطس  4جدول أعمال مجلس المدرسة ومناقشتھ في اجتماع 

أیضًا للتعلیق العام. تمت الموافقة على المسودة النھائیة للخطة من قبل مجلس 
أغسطس وتاریخ  11. أكمل فریق المنطقة الخطة بین 2021أغسطس  11إدارة المدرسة في 

 طس.أغس 27التقدیم في 
 
 
 
 

 5السؤال رقم 
 العودة اآلمنة إلى التعلیم الشخصي

السیاسات ووصف أي من ھذه السیاسات في كل من  LEAصف إلى أي مدى اعتمد 
 استراتیجیات الصحة والسالمة التالیة:

 ارتداء األقنعة بشكل شامل وصحیح.• 
 التباعد الجسدي (على سبیل المثال ، استخدام األفواج / البودنج) ؛• 



 غسل الیدین وآداب التنفس.• 
 تنظیف وصیانة المرافق الصحیة ،• 
 بما في ذلك تحسین التھویة؛• 
 مع العزل والحجر الصحي؛ تتبع االتصال بالمصاب • 
 اختبار التشخیص والفحص.• 
الجھود المبذولة لتوفیر التطعیمات للمعلمین والموظفین اآلخرین والطالب ، إذا • 

 كانوا مؤھلین. و
سیاسات الصحة والسالمةالتسھیالت المناسبة لألطفال ذوي اإلعاقة فیما یتعلق ب• 



 KCS # 5إجابة 
تعكس الردود أدناه الممارسات والسیاسات التي ستتبعھا مدارس مقاطعة نوكس في ھذا 

 الوقت.
 

أغطیة ارتداء األقنعة بشكل شامل وصحیح توصي وزارة الصحة بوالیة تینیسي باستخدام 
الوجھ ؛ ومع ذلك ، فإن المنطقة تدرك أن ھذا قرار عائلي. توصي المنطقة بشدة 

المعلمین والطالب وموظفي المدرسة والزائرین باستخدام أغطیة الوجھ عندما تكون في 
الداخل وال یمكن التباعد الجسدي ، بغض النظر عن حالة التطعیم. التباعد المادي 

األفواج / البودنج) من المتوقع أن یحافظ الطالب  (على سبیل المثال ، استخدام
أقدام من التباعد المادي أثناء التواجد في الداخل إلى  3والموظفون على مسافة 

 أقصى حد ممكن.
 

غسل الیدین وآداب التنفس یتوقع من الطالب والموظفین غسل أیدیھم بالماء والصابون 
الجیدة من خالل  ات غسل الیدینثانیة على األقل. سیعزز الموظفون عاد 20لمدة 

مطھًرا إضافًیا للیدین  KCS. باإلضافة إلى ذلك ، توفر التذكیر بالنماذج واللفظ
 ومناشف ورقیة لجمیع الفصول الدراسیة لدینا.

 
تنظیف المرافق الصحیة وصیانتھا تحافظ مدارس مقاطعة نوكس على مرافق نظیفة وصحیة 

ظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتفاعلیة. یشمل من خالل مزیج من دعم الرعایة المنت
عالي  COVIDدعم الحراسة لدینا التطھیر المنتظم لألسطح باستخدام عامل فعال لـ 

الجودة ، وتضمن فرق الصیانة لدینا إعطاء األولویة لطلبات العمل الخاصة بالتكییف 
ل تطھیر لجمیع أیًضا مطھًرا للیدین وعوام KCSوالمسائل المتعلقة بالبیئة. توفر 

الفصول الدراسیة والمناطق العامة التي یستخدمھا الطالب والموظفون. نستخدم 
مطھرة عدة مرات كل  ع الحمامات ودورات المیاهالصابون المضاد للبكتیریا في جمی

 یوم.
 

بما في ذلك تحسین التھویة في مدارس مقاطعة نوكس ، یتم التحكم في أنظمة التدفئة 
الھواء والتھویة مركزًیا ومتوازنة مھنًیا إلدخال الھواء النقي  والتھویة وتكییف

والحفاظ على مستویات الرطوبة المناسبة. لدینا برنامج منتظم الستبدال الفلتر ویتم 
فحص الوحدات للتأكد من أنھا تعمل بشكل صحیح في وقت استبدال الفلتر. أنظمتنا 

٪ من الھواء 15في الساعة مع إدخال مصممة ومتوازنة لتدویر ھواء المبنى ثالث مرات 
 ٪ من الھواء في المبنى كل ساعة.65النقي مع كل دورة. نقوم باستبدال ما یقرب من 

 
 
 
 

تتبع جھات االتصال جنبًا إلى جنب مع العزل والحالة اإلیجابیة المؤكدة في الحجر 
 الصحي:

 
دعم العملیة من خالل  KCS) بتتبع. سوف KCHDستتصل إدارة الصحة في مقاطعة نوكس (• 

 .KCHDتوفیر المعلومات المتاحة بسھولة وذات الصلة إلى 
 
 بتوثیق ھذه الحاالت اإلیجابیة وسُیطلب من الفرد عزلھا. KCS / KCHDسیقوم • 
 



 في مدرستھم. COVID-19بإخطار العائالت في حالة وجود حالة مؤكدة لـ  KCSستقوم • 
 
في الحجر الصحي بناًء  ین والقریبین من المصاب من المتوقع أن یتم وضع  المالمس• 

 .KCHDعلى التوجیھات التي أرسلتھا 
 
سیتم توجیھ الموظفین واألسر الذین لدیھم أسئلة محددة إلى مقدم الرعایة األولیة • 

 .KCHDأو إلى 
 

 
 

بالعودة إال  COVID-19لن ُیسمح للموظفین والطالب المعزولین بسبب حالة إیجابیة لـ • 
 .KCHDمع الوثائق. یمكن أن یكون ھذا إعفاء من الطبیب أو 

 
ستشارك لوحة المعلومات الموجودة على موقع مدارس مقاطعة نوكس على الویب • 

الخاصة بالطالب  COVIDالبیانات من إدارة الصحة بمقاطعة نوكس فیما یتعلق بحاالت 
ات ھذه أثناء قیام إدارة الصحة والموظفین النشطین. سیتم تحدیث لوحة المعلوم

 بمقاطعة نوكس بتحدیث قاعدة البیانات الخاصة بھا.
 

؛ ومع ذلك ،  COVID-19اختبار التشخیص والفحص ال تقدم مدارس مقاطعة نوكس اختبار 
فإن المنطقة تشجع العائالت على التواصل مع طبیب الرعایة األولیة أو إدارة صحة 

 مقاطعة نوكس لالختبار.
 

الجھود المبذولة لتوفیر اللقاحات للمعلمین والموظفین اآلخرین والطالب ، إذا 
لتوفیر  2021المؤھلة مع مستشفى شرق تینیسي لألطفال في ربیع عام  KCSتعاونت 

أي فرص  KCSالتطعیم للموظفین الذین یرغبون في الحصول على التطعیم. لم تنظم 
 COVID-19وقائع المتعلقة بالتطعیم ضد بتوزیع صحائف ال KCSتطعیم للطالب. ستقوم 

 لجمیع الموظفین وأولیاء األمور.
 

التسھیالت المناسبة لألطفال ذوي اإلعاقة فیما یتعلق بسیاسات الصحة والسالمة. یمكن 
 IEPأو اجتماع  504للعائالت التي یحتاج طالبھا إلى تجھیزات خاصة أن تطلب اجتماع 

ب وما ھي التسھیالت الالزمة لطالبھم للوصول إلى لمناقشة االحتیاجات الفردیة للطال
 تعلیمھم.

 
 
 

 6السؤال رقم 
 خطة استمراریة الخدمات

استمراریة الخدمات بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر الخدمات  LEAكیف سیضمن 

لتلبیة االحتیاجات األكادیمیة للطالب ، واالحتیاجات االجتماعیة والعاطفیة والعقلیة 

 للطالب والموظفین واالحتیاجات األخرى ، والتي قد تشمل خدمات صحة الطالب والغذاء.
 
 



 
 
 

 KCS # 6إجابة 
بذلت مدارس مقاطعة نوكس جھوًدا كبیرة إلعداد ومعالجة التحدیات التعلیمیة التي 

لجمیع  Chromebook 1: 1، استثمرت المنطقة في أجھزة  2020یسببھا الوباء. خالل صیف عام 
. طوال فترة العودة إلى Covidالطالب والمعلمین الذین لدیھم أموال إغاثة سابقة لـ 

، قام قسم التدریس والتعلم بتدریب المعلمین  2021-2020اسي المدرسة في العام الدر
على الممارسات القائمة على األدلة باستخدام التكنولوجیا والتعلم عن بعد وعلم 

أصول التدریس التأدیبي من خالل أنظمة التوصیل عن ُبعد. باإلضافة إلى ذلك ، استثمرت 
العادلة ألسالیب التعلم الشخصي المنطقة الوقت والموارد للنظر في أنظمة الدرجات 

إلى المدرسة الشخصیة باستثناء الطالب الذین  KCSوالتعلم عن بعد. بینما عادت 
تقدموا بطلبات وتم قبولھم في المدارس االفتراضیة ، من المتوقع أن یحتفظ المعلمون 

 للحصول على Microsoft Teams، ولدیھم حق الوصول إلى  Canvasو  LMSبمحتواھم على 
 إرشادات افتراضیة متزامنة. الشروط تتطلب االنتقال إلى التعلیمات عن بعد.

 
 
 
 

في استراتیجیة تقییم لمراقبة تعلم الطالب طوال العام  KCS، استثمرت  ESSER 2.0مع 
ھي أداة ستستخدمھا المدارس لمراقبة تعلم الطالب  Case21. 2022-2021الدراسي 

+ لمراقبة إتقان الطالب للمھارات  Aimswebج للمعاییر. ستستخدم المدارس برنام
األساسیة في القراءة والحساب ، وستوفر تقییمات المناھج الجدیدة تقییًما مستمًرا 
طوال الدورات الدراسیة. باإلضافة إلى ذلك ، تمتلك المنطقة مجموعة من التقییمات 

بشكل أكبر لتكون  التشخیصیة للقراءة والحساب الستخدامھا في فھم صعوبة تعلم الطالب
قادرة على وصف التدخالت الصحیحة إذا لزم األمر. یمكن استخدام مجموعة التقییم عن 

 بعد إذا أصبح ذلك ضرورًیا.
 

، سیتم نشر المعلمین  IIAودعمھ بتمویل التطویر المھني من  ESSER 3.0من خالل تمویل 
،  TCAPفي تقییمات على النحو المحدد  41إلى  25لدعم الطالب في النسب المئویة 

والمنھج الدراسي المعلومات للمدرسین  21وستوفر التقییمات المستندة إلى الحالة 
لتحدید احتیاجات الطالب. سیكون المعلمون موظفین في منطقة المدرسة وسیعملون بشكل 

، فإن لدیھم القدرة على التدریس عن  KCSشخصي ؛ ومع ذلك ، نظًرا ألنھم موظفین في 
 لزم األمر.ُبعد إذا 

) للقراءة HQIMأیًضا مواد تعلیمیة عالیة الجودة ( KCS، اشترت  ESSER 2.0باستخدام 
 HQIMوأدخلت تحوًال في ریاضیات الصفوف المتوسطة إلى  K-12واللغة اإلنجلیزیة 

. تحتوي جمیع المواد على مكونات مطبوعة ورقمیة ، ولكن 1استجابة لبیانات الجبر 
 األمر یمكن استخدامھا عن ُبعد إذا لزم

 
الیومیة لجمیع نشر أعمال الواجبات  22-2021دراسي للعام ال KCSیتوقع جمیع معلمي 

ألسباب الوصول ي سبب من ا. یمكن للطالب الذین تغیبوا عن المدرسة ألCanvasالطالب في 
ھم بشكل غیر متزامن وإرسال العمل على أساس یومي. بینما سیظل المعلم إلى واجبات

خط مساعدة افتراضًیا لدعم  KCS، ستنشئ  مسجل ألي طالب معزولالشخصي ھو المعلم ال
 الطالب خالل الیوم الدراسي.



لتلبیة ستستمر مدارس مقاطعة نوكس في تقدیم مستویات من خدمات الدعم للطالب 
احتیاجاتھم االجتماعیة العاطفیة والعقلیة. تستمر المدارس في تنفیذ برنامج االتصال 

حیث یتم مطابقة كل طالب مع شخص بالغ مھتم ، ویتم إجراء تقییم لالحتیاجات من  1-2-3
، ویتم تزوید الموظفین بدعم  اعیین للمساعدةخالل االستشارة واألخصائیین االجتم

موظًفا  1700، تم تزوید أكثر من  2021عمل مع الطالب. خالل صیف عام وموارد إضافیة لل
بفصل دراسي بمجموعة متنوعة من خبرات التطویر المھني التي ساعدتھم على إعدادھم 

لعودة الطالب إلى التعلم الشخصي. یتم توفیر دعم إضافي للصحة السلوكیة للطالب 
على  KCSتدریب كل معلم جدید في الظاھریین من خالل قسم الثقافة المدرسیة. تم 

الممارسات الواعیة بالصدمات والكفاءات االجتماعیة والشخصیة قبل دخول فصلھم 
أیضًا برنامج إرشاد شامل مصمم لتلبیة االحتیاجات المحددة  KCSالدراسي. تنفذ 

 للطالب.
نھم یعمل الطاقم السریري المعین على تقدیم االستشارات إلى مستشاري المدرسة حیث أ

یدعمون الطالب الذین یعانون من زیادة القلق والتوتر عند العودة إلى المدرسة. 
التمویل للسماح لخدمات الصحة العقلیة  KCS، اقترحت  ESSER 3.0كجزء من تطبیق 

المتعاقد علیھا باالستمرار في جمیع المدارس اإلعدادیة والثانویة. سیستمر برنامج 
یل فرق المدارس الصحیة في كل مدرسة من مدارسنا الصحة المدرسیة المنسق في تسھ

 لتوفیر التقییم والبیانات لدفع المبادرات المدرسیة لدعم الخیارات الصحیة للطالب.
 

تقدیم خدمة وجبات  KCSلمعالجة المخاوف المستمرة المتعلقة بتغذیة الطالب ، ستواصل 
الصیفي السلس. نظًرا  اإلفطار والغداء مجاًنا للطالب من خالل استمرار البرنامج

یًضا خیار الحصول على للمرونة المستمرة من وزارة الزراعة األمریكیة ، فإننا نقدم أ
ألولئك الطالب الذین یختارون التعلم االفتراضي في إحدى مدارسنا االفتراضیة  الوجبات

 .KCSفي 

 
تقدر مدارس مقاطعة نوكس الصحة العقلیة والجسدیة لموظفینا. یمكن لموظفینا 

) EAPالوصول إلى برنامج مساعدة الموظفین ( KCSالمسجلین في التأمین الصحي من خالل 
جلسات استشاریة مجانیة. المعالون المستحقون للمزایا  5الذي یسمح بما یصل إلى 

ین في التأمین الطبي. یتمتع الموظفون مؤھلون أیضًا حتى لو لم یكونوا مسجل
عاًما والذین یعملون بدوام كامل أو جزئي)  18(والمعالون الذین تزید أعمارھم عن 

. EAPبإمكانیة الوصول إلى برنامج "تحمل المسؤولیة في العمل" مجاًنا من خالل 
صابین ھو برنامج تدریب عبر الھاتف یساعد األعضاء الم Take Charge at Workبرنامج 

ھو تطبیق محمول عند الطلب متاح  Sanvelloباالكتئاب على تحسین األداء في العمل. 
الذي یساعد في التخلص من التوتر  KCSللموظفین المسجلین في التأمین الصحي من خالل 

 والقلق واالكتئاب.

 
 

 أخیًرا ، تمكن مكتب الثقافة المدرسیة لدینا من تقدیم مساعدة نفسیة كبیرة وتقدیم
 جمیع الموارد للموظفین.

 
 الردود التكمیلیة

إذا احتجت إلى مساحة إضافیة إلكمال إجابتك على أي من األسئلة المذكورة أعاله ، 
یرجى استخدام ھذه الصفحات الفارغة التكمیلیة. إذا كنت تستخدم ھذه المساحة 

إجابة إلجابات متعددة ، اترك مسافة بینھا وتأكد من تضمین المنطقة التي تضیف 
 إلیھا في البدایة



 
 KCSالردود التكمیلیة 
 ردود العودة اآلمنة

مختلفة من المشاركة المجتمعیة  سات واتجاھات تم اخذھا من نماذجفیما یلي اقتبا
 ESSERخالل 

جمیع اإلشارات  تطالع مباشرة من االستطالع وتم اخذعملیة التخطیط. اقتباسات االس 3.0
 إلى الموضوعات التي تمت تغطیتھا في األسئلة الثالثة األخیرة لإلجابة المفتوحة.

 
من بین الموضوعات المحددة التي تم طرحھا ، لم یتم ذكر غسل الیدین مباشرة في أي 

 استطالعات. كما تم تضمین مواضیع محتملة إضافیة.
 اقتباسات مسح التباعد االجتماعي

المساحة األكادیمیة تشیر إلى التباعد االجتماعي وھو أقل ما یقلقني في أعتقد أن • 
 HSعضو عائلة  -ھذه اللحظة. 

 
المطلوب تلك الموجودة في البناء المتنقل، محدودة بالحجم بعض فصولنا ، خاصة • 

  -االجتماعي ، وما إلى ذلك لجمیع التقنیات ، والمجموعات ، والمراكز ، والتباعد 
لن یحصل معظمھم على  -نحن بحاجة إلى مساحات آمنة للطالب على مسافة اجتماعیة • 

 -لذلك نحن بحاجة إلى مساحة أكبر.  -ولن نكون مطالبین بارتداء األقنعة  -لقاحات 
 ESفرد من عائلة 

 
 مالحظات المجموعة المركزة

متع براحة متحمس لقضاء عام عادي والقیام باألشیاء التي اعتاد القیام بھا. الت
 ES Teacherارتداء قناع  -البال وعدم القلق بشأن التباعد االجتماعي بنفس القدر 

 اقتباسات االستطالع
 ESفرد من عائلة  -توقف عن جعل أطفالنا یرتدون أقنعة !! • 
أقنعة اختیاریة للسماح للطالب بالشعور بالطبیعیة مرة أخرى أثناء التفاعل مع • 

 HSئلة وعضو عا MS -اآلخرین 
 -أوقفوا االنتھاك الشائن لحقوق أطفالنا المدنیة باستخدام القناع غیر الضروري • 

 ESعضو عائلة 
ال یتطلب أقنعة؟ ھذه مشكلة خطیرة على عدة جبھات. یتعلق  Knoxھل تعلم كیف أن • 

بإرسال األطفال والمعلمین إلى المباني ذات أنظمة التدفئة والتھویة وتكییف الھواء 
 -القدیمة. یجب أن تتم ترقیتھ. مساحة أكبر تسمح للطالب باالنتشار بشكل ذكي أیضًا. 

 ESفرد من عائلة 
والمشرف فیما یتعلق بقناع الوجھ وبروتوكول أقدر متطلبات إدارة المدرسة • 

 معلم -التنظیف الذي تم توفیره العام الماضي. 
 HSو  MSو  ESعضو عائلة  -ال یوجد شرط قناع !!!! • 

 مالحظات المجموعة المركزة
تدابیر  -تفقد بعض التواصل العاطفي عندما یكون جمیع الطالب ملثمین طوال الوقت. • 

 الرئیسیةالصرف الصحي 

 اقتباسات االستطالع

عضو  -تحدیث المساحة المادیة وتذكر كیفیة جعل األمور أسھل للحفاظ على النظافة • 

 ESعائلة 
مزید من التركیز على الصرف الصحي من خالل توظیف المزید من  -نظافة المرافق • 

موظفي الحراسة. یجب أن یحدث الصرف الصحي الیومي الفعلي لكل مساحة مكتب 
والحمامات. لیس فقط كنس الفصول والحمامات بالمكنسة وتفریغ حاویات القمامة. مسح 



فعلي لكل مساحة مكتب باستخدام حل الصرف الصحي یومًیا. حل الصرف الصحي الفعلي على 
فرد من  -جمیع أسطح الحمامات یومًیا. لیس مجرد رذاذ عصا الصرف الصحي األسبوعي. 

 ESعائلة 
مة المرافق ، واألمن ، والصرف الصحي أوالً حتى یتمكن طالبنا من التركیز على سال• 

معرفة وعدم القلق بشأن األمان حتى یتمكنوا من التركیز على التعلم بدالً من ذلك. من 
 ESعضو عائلة  -الصعب أن تتعلم عندما تكون قلًقا بشأن المرض / اإلصابة / الموت. 

 (كما ھو مذكور أعاله)
 ES Family Member -واء المطھرة واإلضاءة فوق البنفسجیة تركیب أنظمة الھ• 
سيء. ال یتم تنظیف مكاتب وأرضیات الفصول الدراسیة من أغسطس  الوضع في العطل • 

 معلم -حتى مایو ، وھو أمر مزعج حتى في األوقات التي ال یوجد فیھا جائحة. 
 

 مالحظات المجموعة المركزة
ذا ھو طاقم الحراسة. یعد الموظفون على مدار من المھم وجود مدرسة نظیفة. ھ• 

 إقتباس من عضو المجلس اإلستشاري لألسرة -العام موردًا ھائالً للمعلمین والطالب. 
 اقتباسات مسح الحجر الصحي



. تم إھدار الكثیر من وقت لالصابة التخلص من الحجر الصحي لألفراد "المعرضین"• 
التعلم تماًما بسبب إجبار الطالب األصحاء تماًما على البقاء في المنزل والحجر الصحي 

 HSو  MSعضو عائلة  -لفترة طویلة. 
السرعة العالیة مطلوبة للتعلم عن بعد ولكن التعلم عن بعد الذي نختبره أثناء • 

لفصل مع المشاھدة في الفصل كان الطالب الحجر الصحي كان سیًئا ألنھ حاول الدمج في ا
 HSطالب  -مزعجین للغایة 
 والتھویة HVACاقتباسات مسح 

شكًرا لك على التفكیر في أحجام الفصول األصغر والتھویة األفضل للفصول الدراسیة • 
 مدرس -الموجودة 

واء ھناك أنظمة قدیمة ، وغرف متعفنة ، ومساحة غیر كافیة ، وال تخزین ، وتكییف ھ• 
 فریق دعم -قدیم ، وما إلى ذلك 

الھواء وأنظمة االعتماد المناسبة واألثاث الضروري واإلضاءة وأنظمة  یعد دوران • 
التدفئة والتھویة وتكییف الھواء أمًرا ضرورًیا ، كما أن اإلنترنت / التقنیة 
یأتي التالیة تسیر جنًبا إلى جنب. لكن كل ما یتطلبھ األمر للحصول على بشر أصحاء 

 معلم -أوالً. 
إذا كان الطالب والمعلمون آمنین ومرتاحین ، كما ھو الحال مع أنظمة التدفئة • 

 معلم -والتھویة وتكییف الھواء التي تعمل باستمرار ، فیمكن أن یحدث تعلم أفضل. 
. یحتاجون أیضًا إلى د وطالء جدید وإزالة العفن یحتاجون إلى سجاد جدید وبسط جدی• 

جدیدة لمنع العفن والعفن الفطري. تحسین ظروف البناء من شأنھ أن  HVACأنظمة 
یؤدي إلى صحة سكان المدارس ، وتقلیل الغیاب وتقلیل أیام التعلم الضائعة. كما أن 

 معلم -البیئة المادیة اإلیجابیة تعزز المواقف اإلیجابیة ، مما یزید من التعلم. 
كییف الھواء متوافقة مع التوصیات یجب أن تكون أنظمة التدفئة والتھویة وت• 

،  MERV 13تغیرات في الھواء في الساعة ؛ فالتر أعلى من  Covid-19 )4-6الحالیة لـ 
 معلم -إلخ). 

یجب أن تكون أنظمة التدفئة والتھویة وتكییف الھواء والتھویة المناسبة للحد من • 
 معلم -انتشار مسببات األمراض المنقولة جوًا على رأس األولویات. 

یرجى تحدیث المباني (بما في ذلك أنظمة التدفئة والتھویة وتكییف الھواء) • 
 MS  &HSمدرس وعضو في عائلة  -وتوفیر المزید من موظفي الحراسة. 

ھل یمكننا ترقیة بعض أنظمة التدفئة والتھویة وتكییف الھواء القدیمة التي من • 
 سةمدیر المدر -شأنھا زیادة جودة الھواء لدینا؟ 

إصالح المباني / صیانة الحراسة ، وخاصة أنظمة التدفئة والتھویة وتكییف الھواء • 
 المعلم -، والوصول إلى النافذة ، وعدد الحارس 

التدفئة والتھویة وتكییف الھواء والكھرباء  -تقییم البنیة التحتیة للمدارس • 
 HSعضو عائلة  -والتحدیث حسب الحاجة لتوفیر بیئة تعلیمیة آمنة.  -والسباكة 

االستثمار في معدات التدفئة والتھویة وتكییف الھواء لتحسین االتساق والراحة في • 
. نحن ئة والتبرید القدیمة ؛ أو االجھزة الصاخبة وذات التسریبالمدارس ذات التدف

درجة مع التھویة الكافیة. ال یزال  74و  68نعلم أن الطالب یتعلمون بشكل أفضل بین 
قلیل من المدارس التي ال تمتلك معدات التدفئة والتھویة وتكییف الھواء ھناك عدد 

 فریق الدعم -القادرة على الحفاظ على تلك الظروف. 
 

 مالحظات المجموعة المركزة
لدینا لیست مناسبة لألطفال أو المعلمین  ق أمر ال بد منھ! المواد المتوفرةالمراف• 
 ESمدرس  -تھویة. كذلك البنیة سیئة و -
 



 اتجاھات اجتماع المجتمع
 ُذكرت مخاوف التھویة عدة مرات خالل اجتماعات المجتمع البروتوكوالت• 

 اقتباسات االستطالع
 مدرس -نحن بحاجة لمواصلة بروتوكوالت الصحة والسالمة للعام القادم • 
 

 آخر
 اقتباسات االستطالع

مخاوف بشأن عملیات اإلغالق المحتملة وتم ذكر الرسائل الواردة فیھا عدة مرات خالل • 
 اجتماعات المجتمع
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