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 TK-12 برای مدارس 19-: پروتکل کووید T-1 ضمیمه 
 

بروز رسانی می شود.  أمکررجه: این سند  تو  
خواهشمند است که تاریخ صفحه تارنما را بررسی کنید.   ، برای آخرین نسخه  

 

 بروز رسانی های اخیر)تغییرات با رنگ زرد مشخص شده اند(
3/14/2023 

 -برای حوزه  CDPH)(جدید وزارت بهداشت عمومی کالیفرنیا  د  هنمور رسانی در راستای    این بروز •
ذاشته  به اجرا گ  2023مارس    13که از    ه عمومی استجداسازی و قرنطین  حلی بهداشت در موردمهای  

 شده است.

برای   شهرستان لس آنجلساداره بهداشت عمومی  دستورالعمل های جدید    همچنین  ،بروز رسانی ها •
 ن قابل اجرا شد و جایگزی  2023مارس    31که از  را    نزدیک  ین)جداسازی( و مخاطب19-کووید  موارد

زی و  در مورد جداسا   اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلسلغو شده  ی  فرمان های اضطرار
 .ند، منعکس می کگردیدعمومی قرنطینه 

 
 اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس با پشتیبانی از دانش و تجربه و تخصص بهداشت عمومی، پاسخ بهداشت عمومی را  
هدف قرار داد تا مواجهه با کووید-19 را در مدارسی که به دانش آموزان انتقالی کودکستان تا مقطع 12 خدمت می کنند، کنترل  

کند. عالوه برشرایطی که توسط مأمور بهداشت عمومی ایالت و وزارت آموزش کالیفرنیا بر مدارس تحمیل شده است، مدارس باید 
  در این پروتکل نیز پیروی کنند. موجودتمام الزامات  از

 
لطفا توجه کنید: با دسترسی به اطالعات و منابع جدید، این سند ممکن است همچنان بروز رسانی شود.  برای  آخرین بروز  

ند به این س رسانی های  
  جعبه افزارآموزشTK-12 اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس  مراجعه کنید.

 
با اطالعات   ،لس آنجلس آغاز می گرددشهرستان برای آموزش در پردیس در کنونی در مورد مقررات  بحثیاین سند با 

 در باره راهبردهای ایمنی به خصوص محیط مدرسه ادامه می یابد.
 

اقدامات ایمنی در پنج ناحیه را فراهم می کند:  TK-12   این پروتکل
محل کار برای حفاظت سالمت کارمند و دانش آموز  الزامی  عرفو  ها ی( خط مش1)  
( اقداماتی که اجازه می دهد که تهویه و کاهش ازدحام بهبود یابد2)  
بهینه سازی کنترل عفونت ( اقداماتی برای 3)  
و عموم مردم ، دانش آموزان و خانواده های دانش آموزان ، کارمندان اطالع رسانی به( 4)  
حیاتی( اقداماتی برای تضمین دسترسی منصفانه به خدمات 5)  
 

شامل   اضافیدر حالیکه چهار بخش  ، اقدامات در یک گروه قرار داده شده اندو  ی الزامیخط مشی ها ، در بخش اول
دانش  ، د که مدرسه شما ممکن است همچنانکه تسهیالت شما برای ترویج ایمنی کارمنداننراهبردهای متعددی می شو

  حفاظتیاگرچه برخی اقدامات پیشگیری و  .دبر گزینناجرای آنها را  ، رحی را گسترش می دهدطآموزان و بازدیدکنندگان 
 برای مدارس مناسب است کهاکثر اقدامات اختیاری و داوطلبانه هستند.  به هر صورت  ، الزامی استبرای تمام مدارس 

را انتقال  تعداد موارد ابتال  ورا کاهش دهند و  تا خطر ، به اجرا بگذارند را 19-کاهش کووید طبقه بندی شدهراهبردهای   
 در پردیس محدود کنند. اقدامات اضافی در  ضمیمهT-2: طرح مدیریت مواجهه برای مدارس K-12 شرح داده شده است

را   TK-12 قابل اعمال برای تمامی پرسنل در محل می باشند. منابع بیشتر برای مدارس  که همچنان الزامی هستند و   
 را می توان در  جعبه ابزار کووید-19 مدرسه  TK-12 یافت.

 

سرادم  ما مت یارب یلک ودهنمر  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/TK12
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/TK12
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12تا مقطع   TK برای   19-لیست بررسی پیشگیری کووید  
 

 
 نام نهاد:                                                                                                               

 آدرس:                                                                                                                    

 
 

 

ند کهاشاره می کنبه افرادی   ، "کارکنان" و "کارمندان" که در این پروتکل ها استفاده شده انداصطالحات  توجه:   
یا کمک  ، درمانی تدارکات ، دانش آموز کمک به ، مربیگری ، مرتبط با درس دادندر تسهیالت مدرسه در هر ظرفیتی   

 ، مدرسه الزم است عملکرد یا هر فعالیتی که برای  ،مدیریت  ، تسهیالت  نظافت و تعمیر ، شخصی به فرد دانش آموز

  توسط سیستم أمستقیم دستمزد خود را که:  ی شودد اکارکنان" یا "کارمندان" ممکن است شامل افر"   .کار میکنند
توسط نهاد های خارج که با    ، که به عنوان پیمانکار برای مدرسه فعالیت می کنند  نهادهایی توسط  ، مدرسه مربوطه

توسط گروه های ثالث که خدمات شخصی برای   ، برای خدمت به دانش آموزان فعالیت می کنندهمکاری با مدرسه 
وظایف مدرسه  دستوریا داوطلبان بدون دستمزد هستند که تحت   ، کنندمی دریافت  ، دانش آموز فراهم می کنندفرد 

مراقب یا  در مقامه کاصطالح "والدین" در این پروتکل ها به افرادی اشاره می کند   ضروری را انجام می دهند.
    هستند. سرپرست دانش آموز

                 
 

        

)"کارکنان"( و دانش آموزان )تمام   محل کار و شیوه های حفاظت از کارمندان  خط مشی های الزامی
 موارد مربوطه را تیک بزنید(

 A انتشار رپیشگیری و مها یکه رویکرد جامع مدرسه را برا داشته باشد 19-کوویدپاسخ و کنترل  ، مدرسه باید یک طرح مهار. 
   میشود ولی محدود به آنها نیست:ذیل صیف می کند. این طرح شامل موارد در مدرسه را تو 19-کووید

 

    است 19-اجرای تمامی پروتکل های ایمنی کوویدسازماندهی و که مسئول تعیین شده  19-کووید انطباقیک تیم  ❑

 در صورت رویداد   دریافت می کنند. آموزش 19-تضمین میکند که کارمندان و دانش آموزان در باره کوویدو      

 یک عضو از این تیم به عنوان رابط با اداره بهداشت عمومی تعیین می شود. ، یک شیوع     

     هرا که باید بالفاصله بعد از ابالغ مسئولین مدرسه در مورد هر یک ازاعضای جامعه مدرس ییپروتکلی که قدم ها ❑
 ترسیم می کند. ، او مثبت می شود 19-د کننده( که آزمایش کوویدیا بازدی ، دانش آموز، کارمندان ، )مدرسین     

غ در زمانی که مورد ابتال اگر ابال  ، فوری مورد ابتال از جامعه مدرسه برای خود انزوایی در خانهجداسازی  •
طرح باید اجازه موقتی  ، ت که ترتیبات بازگشت شخص به خانه داده شودنیاز اساگر در محل است رخ دهد.  

   .بدهددر محل را جداسازی 

 اگر مورد   ، شود )یا مناسب فرد/افراد خانوادهمی  گزاره برگ ها و دیگر موارد اطالعاتی که به مورد ابتال داده   •
حاکم برای خود انزوایی و لینک ها به سایت ها را برای اطالعات بیشتر پوشش    قوانین  ،ابتال یک کودک است(

 می دهند.
 

 اداره بهداشت عمومی   هنمود ر  مطابقرا      TK-12 : طرح مدیریت مواجهه برای مدارس  T2ضمیمه  که    پروتکلی ❑
  :خالصه می کند را فاد زیرم  یروش ها که بنیان می گذارد 

  جداسازی مورد )موارد( ابتال  •

 شناسایی افرادی که در مدرسه در معرض موارد ابتال قرار گرفته اند •

 برای کاهش انتقال بیشتر ویروس   ، در معرض قرار گرفتهاقدامات برای کارمندان و دانش آموزان   •

 ، آموزان و کارمندان در معرض قرار گرفته در مدرسهتمامی دانش برای به آزمایش دهی  یضمین دسترست •

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
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 واکسیناسیون آنان. ضعیتصرف نظر از و

  بیشتر یا    تایی  3  مرتبط    مدارس ملزم هستند تا هر گروه.   2022  ت آگوس  1  زقابل اجرا ا  ، ابتال  ردابعیت از راهنمای گزارش موت ❑

 ، )برای مثال هم تیم هایا قابل شناساییشده    عریفپیش ت  ازیا گروه    ، دفتر  ، کالسیک    در را    19-به کووید  ابتال  موارد
روزه پیش ازآغاز بیماری در پردیس   14دریک بازه زمانی    ، در هر زمان  که  غیره(  ، هم گروهی ها  ، اعضای کلوپ

هر      ، است  19-یا تاریخ آزمایش کووید  19-ید وعالئم کوشروع    ختاری  ، . تاریخ آغاز بیماریرا گزارش دهند  ، بوده اند
به اداره بهداشت عمومی گزارش شود و نه دیرتر     الفاصلهمورد ابتال باید ب  اطالعات گروهتمامی    زودتر باشد.کدام که  

   به از طریق ارسال یک گزارش آنالین ، به مدرسهموارد از یک روز کاری بعد از ابالغ 
US https://spot.cdph.ca.gov/s/language+en  یا با تماس با مرکز تلفنی گزارش مورد ابتالی 

تماس با  ا  ب ، مورد ابتال های وال یا کمک برای گزارش گروهسبرای هر  انجام شود. TK-12مدرسه  19-وویدک
 تماس بگیرید یا بهبا اداره بهداشت عمومی  ، K-12 مدرسه 19-کووید ابتالی مرکز تلفنی گزارش مورد

       education@ph.lacounty.gov-acdc  اداره بهداشت عمومی با مدرسه همکاری خواهد   ارسال کنید.ایمیل 
 ع است که مستلزم پاسخ شیوع بهداشت عمومی است.  وکرد تا تعیین کند که آیا گروه مورد ابتال یک شی        
          

 

در مدرسه    عاگر این امر بر مبنای یک شیو ، مدرسهطرح اضطراری برای تعطیل کامل یا جزئی فعالیت های حضوری   ❑
 ، الزم باشد  19-گروهی از موارد ابتال به کوویدیا جامعه ضرورت پیدا کند. درصورتی که تعطیلی کامل یا جزئی به دلیل  

 .  توسعه داده و پخش کرده است طالع رسانییک طرح ا همدرس

ی دانش آموزان و  اآزمایش دهی بر  اهبردر . پروتکل حداقل باید  19-کووید  آزمایش دهیجوابگویی    یک پروتکل برای ❑
یا   شناخته شده  مواجهه  دانش آموزان یا کارکنانی که  ای  ، از وضیعت واکسیناسون عالئم دارندصرف نظر  کارکنانی که  

غیر اضطراری    ه آیین نامحاضر  در حال توجه کنید که   .را شرح دهد  ، دارند  CoV-SARS-2با فرد آلوده به    مشکوک
در   وکارفرمایان را ملزم می کند تا آزمایش دهی را برای کارمندان بدون هزینه    ،   Cal/OSHA  19-وویدکپیشگیری  

   دالیل ذیل ارائه دهند:  بهساعات کاری با دستمزد 

 . وجود داردشده مواجهه شناخته اینکه آیا صرف نظر از ، کارکنانی که دارای عالئم هستند •

 به استثنای کارکنانی که به تازگی  ،اند  داشته  19-تماس نزدیک با یک شخص مبتال به کووید  هکی  کارکنانتمامی   •
  (11)(B)3205  بند زیر  انطور که  مهموارد بازگشته"،  " )  اندزگشته  باعالئم    نبدو  19-ابتال به کوویدموارد  از  

   .(تعریف شده است

  صرف نظر از   ، که در معرض مواجهه قرارگرفته اند  کنانآزمایش دهی باید به تمامی کار  ، طول یک شیوعر  د •
 ارائه شود.  ، موقیعت واکسیناسیون آنان

 عالمتی در هر یک از ورودی های عمومی مدرسه نصب می شود تا بازدیدکنندگان را آگاه سازد که اگر عالئم ❑
 نباید به تسهیالت وارد شوند. ، دارند 19-کووید

 
B .ارستعهدات کارفرمایان و کارکنان در مد 

باید راهنمای پس از   ، 19-یک فرد مبتال به کووید یا مشکوک به مواجهه با  در معرض مواجهه    قرار گرفته  کنانکار ❑
را دنبال   ، شرح داده شده است  K-12مدارس    دیریت مواجهه برایمطرح  :    T2  ضمیمهمواجهه را که با جزئیات در

  .کنند

را که عالئم    انینملزم هستند که کارککارفرمایان    ،Cal/OSHA  19-طراری پیشگیری کووید آیین نامه غیر اضو  پیر ❑
  ،گری کارکنان مقرر نمی کندلهیچ روش خاصی را برای غربا  Cal/OSHA    از محل کار منع کنند.  ، دارند  19-کووید

 کمک خواهد کرد.  الزام به پیروی از این ، اما اجرای نوعی روش طبق توصیه

دانش آموزان و   ، اندارمنکبرای کارکنانی که در فضاهای سر پوشیده کار می کنند و با دیگر  کارفرمایان ملزم هستند ❑
ماسک های پزشکی با برازش مناسب و   ، نقلیه با بیش از یک فرد هستند لیا در وسای  ، عموم مردم درتماس هستند
ید توجه کن را بدون هزینه و برای استفاده داوطلبانه ارائه کنند. KF94 یا N95  ، KN95ماسک های تنفسی از قبیل 

برای هر کارمندی   که  کارفرمایان را ملزم می کند همچنین Cal/OSHA  ، صرف نظر از وضیعت واکسیناسیونکه 
ای  ماسک های تنفسی با دستورالعمل ه ، که در فضاهای سرپوشیده یا در وسایل نقیله با بیش از یک فرد کار می کند

https://spot.cdph.ca.gov/s/language+en
file:///C:/Users/fkhor/Desktop/acdc-education@ph.lacounty.gov
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
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          ارائه کنند. ، برای استفاده داوطلبانه در صورت تقاضارا  مربوط به تضمین برازش مناسب ماسک 

از     ، مقر مدرسهبرای شرکت در یک فعالیت یا ورود به  ط  عنوان یک شر  بهکه  ل کنند  صمینان حاطکارفرمایان باید ا ❑
 .   که پوشیدن ماسک باعث خطر ایمنی شودمگر این ، نمی شود هیچ فردی برای پوشیدن ماسک جلوگیری

باید   ، یا کمک شخصی به فرد دانش آموز شرکت می کنند  ، از قبیل تدارکات فیزیکال تراپی   یکارکنانی که در فعالیت های ❑
   غیره(. ، روپوش ، ماسک ، ده شخصی مناسب باشند)دستکش فاظت کننحمجهز به وسایل 

استفاده از ماسک اجرای الزامات.  C 
تمامی مدارس ملزم هستند که به هر فرمان قابل اطالق مامور بهداشت که استفاده از ماسک را در شهرستان 

  ، نیروی کار این الزامات به طالع رسانیطرح های آماده برای ا پایبند باشند و ، کرده است الزاملس آنجلس 
باشند. دانش آموزان در اختیار داشته والدین و  ، بازدیدکنندگان  

  داخلی عمومی    یطحم  یک  ت ماسک همگانی درشمور بهداأم  یکدستور  در زمان هایی که    :از ماسک  معافیتخط مشی   ❑
راهبردهای محافظ جایگزین را به کار گرفت تا به دانش آموزانی که در  ممکن است    ، می کند  الزام را  شامل مدارس  

  یا در موقعیت هایی هستند که به دالیل ، هستند و نمی توانند ماسک را تحمل کنند  504آموزش انفرادی یا برنامه های 
ن ممک   کمک شود. افراد  ، استفاده از ماسک برای آنان چالش آور است  ، یا ناتوانی موجود    ، ایمنی دانش آموز   ، آموزشی

 باشند:  معافذیل از پوشیدن ماسک  است بدالیل
      

 .افراد کوچکتر از دو سال  •

 توانایی دیدن دهان برای ارتباط ضروری است. جایی که  ، افراد ناشنوا یا ارتباط با فردی که ناشنوایی دارد •

 است که پوشیدن  ین کردهی تعیا پزشک آنها    ، یا ناتوانی دارند  ، عارضه سالمت روان  ، رادی که یک عارضه پزشکیاف •
 در مدرسه خود تقاضا دهند.ِ یک گواهینامه از یک ارائه کننده   معافیتممکن است برای    ، ماسک برای آنان ایمن نیست

از پوشیدن ماسک   مانعکه    ددانش آموز یک عارضه یا ناتوانی دارکه  که تصدیق کند    ایالتی  دارای مجوز  خدمات درمانی
مجوز ممکن   مات درمانی دارایدقبول خواهد شد. این ارائه کنندگان خ  معافیت به عنوان اثبات    ، می شودایمن    هبه طریقاو  

نرس متخصص     ،   (  DOیا    MD)  کاست که چنین تصدیقی را ارائه کنند: ارائه دهندگان خدمات پزشکی شامل پزش
(NP)   ،  ( یا دستیار پزشکPAکه تحت اجازه یک پزشک دارای مجوز کار می کنند )و متخصصین سالمت روان و    ؛

حرفه    مشاور  ،   (  Ph.Dیا    .Psy.Dروانشناس بالینی )  ،   (LCSWشامل مددکار اجتماعی بالینی )  ، رفتار دارای مجوز
   (.LMFTیا مشاور ازدواج و خانواده ) ،  (LPCCای بالینی )

 
 ، کند یالزام در فضای سرپوشیدهاز ماسک را استفاده همگانی ممکن است مامور بهداشت  شیوع اتدستوردر مواقعی که 

تا     ، از پوشیدن ماسک معاف هستند  کهدانش آموزانی    ، استفاده از ماسک را برای افراد معینی الزام کندممکن است  یا  
مواقعی که مدارس به    باید یک محافظ صورت با پارچه در قسمت پایین بپوشند.  ، که عارضه آنها اجازه می دهد  زمانی

معافیت   اماکه ملزم به پوشیدن ماسک هستند    افرادی با     تعاملیآنها باید در یک فرایند    ، چنین دانش آموزانی کمک می کنند
برای در  هبردهای جایگزین  ا ر    د.موجه دارند، شرکت کنند و ممکن است اجرای راهبردهای حفاظتی جایگزین را برگزینن

  بود دادن اهبردهای بهر  ؛ماسک  بدون  ان هفتگی( برای دانش آموزبرای مثال،  )منظمشامل: آزمایش غربالگری    ، نظر گرفتن
بدون ماسک هستند آموزان  دانش  استفاده  در فضاهای سرپوشیده که مورد  بدون ماسک      ؛تهویه  آموزان  دانش  نشاندن 

تهویه و سرمایشی  و  تصویه کننده   ، دریچه های دستگاه های گرمایشی  ، خروج هواهای  پنکه   ؛نزدیکتر به پنجره های باز
و کارکنانی که هوای فضای سرپوشیده ارتقا یافته به دانش آموزانی  و پیشنهاد ماسکهای تنفسی    ؛پایه دار هوامستقل  های  

 KF94, N95,N95)را با دانش آموزان بدون ماسک شریک میشوند )برای مثال 
 

طراری  ضت عمومی شهرستان، فرمان های اشااداره بهداخیرأ  خاطبین نزدیک:  ممعافیت ماسک برای   •
با    ها را   آن فرمانو    لغو کردو مخاطبین نزدیکشان    19-کوویدبرای موارد    جداسازی و قرنطینه خود را 

ک موارد  نزدیک   19-یدوورهنمودهای  مخاطبین  و  که    )جداسازی(  آموزانی  دانش  برای  کرد.  جایگزین 
  به مدت هستند، اکیدأ توصیه می شود که آنها    19-ابتال به کووید  ردبدون عالئم یک موخاطب نزدیک  م

از تماس نزدیک  10 با برازش مناسب در  ی  ،روز پس  دی  فضاهای داخلی ک ماسک  گران  در اطراف 
دهند. آزمایش    ،مواجهه  تاریخروز پس از    5-3یکبار    حداقل  بایدمخاطبین نزدیک بدون عالئم    .بپوشند

به دور از دیگران بمانند   ، که در منزل  مندندآنها مثبت است نیاز  19-که آزمایش کووید  یمخاطبین نزدیک

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/isolation_quarantine_guidelines/LAC_DPH_Guidelines_for_COVID_cases_and_contacts.pdf
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دانش آموزان با معافیت موجه      .پیروی کنند  19-ید شده کووید یدستورالعمل ها برای یک مورد تأاز  و  
باقی    و  ماسک که به عنوان مخاطب نزدیک شناسایی می شوند از مواجهه در مدرسه   ، مانندمی    پس 

. اگر آنها عالئم روز پس از آخرین مواجهه عالئم خود را تحت نظر داشته باشند  10به مدت    که  زمندندنیا
ت واکسیناسیون یا عفونت قبلی، آنها باید  را بروز دهند، صرف نظر از وضعی 19-عفونت کووید احتمالی

ید تا  ه کنعمراج   (DPH)  دهند.  به اداره بهداشت عمومی  19-دور از دیگران بمانند و آزمایش کوویدبه  
کارمندان   ، دانش آموزان    ، بعالوه   .نچه که باید در صورت بیماری انجام دهید، یاد گیریدآدر باره عالئم و  

همکاری کنند    بهداشت عمومی  بازرسان شیوع ادارهدستورالعمل های    بادر مدارس باید    مدیریتو کادر  
از این پروتکل را که متفاوت  است راهبردهای موقتی  ممکن      ، وع یک شیوع در مدرسهکه در  صورت وق

  کنند.  تند اجراها هس

  ، نی که قادر به پوشیدن ماسک نیستندکنابرای کار ، مواجههرویداد بازگشت به کار بعد ازیک  الزاماتبرای  •
 کنید. رجوع  SHACal/O 19-آیین نامه غیر اضطراری پیشگیری کووید به

 
اطالع رسانی پروتکل.  D 

 نسخه های این پروتکل در میان تمام کارمندان پخش شده است. ❑

نسخه از این پروتکل در دفتر مدرسه نصب شده است و در یک صفحه عمومی در تارنمای مدرسه یا منطقه وارد  یک  ❑
 شده است.

 

 
مامی موارد مربوطه )ترا بدهد دانش آموزان و بازدیدکنندگان ،تهویه و کاهش ازدحام کارمندان بودیبه ی که اجازهاقدامات

 را تیک بزنید( 
 

ممکن است شامل: )تمامی موارد   اینهاتوصیه می شود.    أ ر مدرسه شدیدبهینه سازی تهویه دترویج   اقدامات برای    اجرای ❑
 مربوطه را تیک بزنید( 

در نظر گیرید که سیستم رسه در وضعیت مطلوب و کاری است. تهویه و سرمایشی مد ،سیستم گرمایشی •
با راهنمای بازگشایی مدارس که آشنا تهویه و سرمایشی را توسط یک مهندس مناسب که  ،گرمایشی

توسعه یافته  چال و سرمایشی خجای سازی در ی  ،توسط مهندسین جامعه آمریکا برای امور گرمایشی
                  (ASHRAE)دارزیابی کنی ،است

   ،داکثر برسانندحخارج را به  /تهویه و سرمایشی طوری تنظیم می شوند تا تبادل هوای داخل ،سیستم گرمایشی •
امر را  غیره( این  ،گرده دانه هاباالی تعداد  ،رطوبت بسیار باالی خارج ،آنکه وضعیت خارج )مانند آتشمگر

                    کند نامناسب

                              باالتر ارتقا داده شده اند یا رتبه بندی باالترارجحیت دارد(بازده  فیلترهای هوا به •

ا  وضعیت خارج این امر ر صورت امکان و اگردر  ،درها و پنچره ها باز بمانند ،مدرسه روز در طول  •
 ت احترام گذاش ،می کنند الزامباید به قوانین موجود آتش که بستن درهای مربوط به آتش را  اسب سازد.نم

                     

                          ( ارجحیت داردتبه بندی باالترریا  MERV-13)باالتر ارتقا داده شده اند بازده  یلترهای هوا بهف •

تهویه در   هبودیب ،اتاق و فعالیت های پر خطر که در زمین بازی رخ می دهدباالی به دلیل ظرفیت  •
ورزشگاه یک راهبرد حیاتی برای پایین آوردن خطر انتقال ویروس و شیوع هایی که نتیجه بازی های رقابتی  

تبادل هوا در طبقه پایین ممکن است تاثیر   بودراهبرد استفاده از پنکه ها برای به می باشد. ،پر خطر است
 د یت کنیؤرا ر بهترین شیوه ها برای تهویه ورزشگاه برای راهنمایی بیشتر  قابل توجهی درکاهش خطر باشد.

                                    

 راه های دیگر:  •
_____________________________________________________________     

  

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/GymVentilationGuidance.pdf
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مراکز کنترل و )CDC کیفیت هوا در مدارس شامل یک ابزار تعاملی   بوداطالعات بیشتر در مورد به •
   اهنمای اداره بهداشت عمومی شهرستان درربیماری( و  پیشگیری از
     . تدسترس اس در  ،TK-12مدارس   19-جعبه افزار کووید

        
   ،ترویج می دهده را ساقداماتی که تهویه را بهبود می بخشد و فاصله جسمی دانش آموزان در اتوبوس های مدر اجرای ❑

نظر داشته باشید. این اقدامات ممکن است شامل )تمامی موارد مربوطه را تیک بزنید(: در  

                     نشاندن یک کودک در هر صندلی اتوبوس •

                      ردیف هااستفاده یک در میان  •

                    پنجره ها را باز کنید ،تا جایی که کیفیت هوا و ایمنی مسافر اجازه می دهد  •
ساختمان  سراسروالدین یا بازدیدکنندگان در    ،دانش آموزانو حرکت  اقداماتی برای کاهش ازدحام در زمان ورود   اجرای ❑

 مدرسه در نظر گیرید.

  .گیرید که کالسهای ورزش را تا حد امکان در فضای باز ادائه دهیددر نظر  ❑
 

 اقدامات برای بهینه سازی کنترل عفونت )تمامی موارد مربوط به تسهیالت را تیک بزنید(
   
مان بیماری در منزل بمانند.  زویق کنند تا در  شدین و بازدیدکنندگان را تمدارس باید فعاالنه کارکنان، دانش آموزان، وال  ❑

یا و/  19-یدوکوعالئم  فرد مبتال به  که هر    داشته باشند  برای اطالع رسانی فرمایان/تسهیالت نیازمندند که راهی  کار
   رد محوطه شود.نباید وا ، 19-آزمایش مثبت کوویددارای  

عالئمی   روز گذشته بهبود یافته اند و 03تایید شده آزمایشگاه در  19-آزمایش غربالگری برای افرادی که از کووید*
     توصیه نمی شود.  ،ندارند

ماسکی با محافظت بسیار باال در محیط های زیر    ،در خطر بیماری جدی هستنداکیدأ توصیه می شود که افرادی که   ❑
  بپوشند:

 فضاهای بسته با جریان ضعیف هوا •

 در نزدیکی یگدیگر، و  یداد افراد زیادعاماکن شلوغ با ت •

به  در حال صحبت در نزدیکی یکدیگرهستند)یا   دمکانی که افرابخصوص ، محیط های با تماس نزدیک •
 شدت نفس می کشند( 

 راهنمای کنونی شهرستان سخت گیرانه تری نسبت بهمدارس و حوضه های مدرسه ای آزاد هستند تا خط مشی های 
 س آنجلس برای استفاده از ماسک اجرا کنند تا سطح باالتری از ایمنی برای همگان فراهم کنند.ل

 

ی شوند تا در ورودی مدرسه، ورودی دفتر مدرسه و در داخل تمامی ساختمان مدرسه عالمتی حفظ ویق مشمدارس ت ❑
  ی مرب  اربرای کسانی که پوشیدن ماسک صورت    استفاده صحیح آنوصورت    استفاده ازماسککنند که ذکر می کند که  

                    دنتس هرثؤم یسفنت  یاه یرامیب رگ ید و 91-دیووک  لاقتنا زا یریگ شیپ رد ،دنن یزگ

  والدین کودکان خردسال تری که ترجیح می دهند کودکشان به پوشیدن ماسک ادامه دهد، تشویق می شوند که یک  •
صورت دومی برای هر روز فراهم کنند تا در صورتی که ماسکی که کودک پوشیده است آلوده شود، این    ماسک

                  در طول روز را بدهدصورت امر اجازه تعویض ماسک 

می شود، مگر آنکه پرستار مدرسه  مدرسه توصیه    بهداشتاستفاده از ماسک برای تمامی افراد در دفتر پرستار یا دفتر  ❑
نگهداری ذخیره ماسک برای دانش آموزانی    ،ثبات ایمنی پردیسبرای      فضا کار می کند.  آنیا کارمند دیگر به تنهایی در

 توصیه می شود. ،که ممکن است در طول روز مدرسه عالئم بروز دهند

باشد که نظافت مناسب فضا ❑ داشته  اقداماتی وجود  اشیا   ،توصیه می شود که  در سراسر مدرسه را ترویج   ءسطوح و 
 :کند.اینها ممکن است شامل )تمامی موارد مربوطه را تیک بزنید(

عفونی    -روزانه اتوبوس ها کامال تمیز و ضد  ،را بروز می دهد  19-ه عالئم کوویدکفردی    ربعد از نقل و انتقال ه •
در   هستند تا از ضدعفونی سطوحعفونی و دستکش های یکبار مصرف دمجهز به ورقه های ضمی شوند. رانندگان 

                  صورت نیاز در طول مسیر حمایت کنند

file:///C:/Users/fkhor/Desktop/TK-12%20Schools%20COVID-19%20Toolkit
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کوویدمح • مقابل  در  که  نظافتی  در    19-صوالت  )اینها  هستند  شده  موثر  تایید  محیط    " ”Nلیست  حفاظت    سازمان 
های    -بق دستورالعمل های محصول استفاده شوند. زمانی که ضدعفونی کنندهط  ،فهرست شده اند(  (EPAزیست)

نجان  ف  3/1عفونی کننده های جایگزین می تواند استفاده شود )برای مثال  ضد    ،در دسترس نیستند  EPAشده  تایید  
% الکل(. سفید کننده را با دیگر محصوالت 70محتوی  های  سفید کننده به یک گالن آب اضافه می شود یا محلول  

طرناک بسیار خبرای تنفس    ممکن استکه  می شود  گازهای سمی  موجب  این    – ضدعفونی و نظافتی ترکیب نکنید  
                     دباش

ه قابل همانطور ک     ،مدرسه هستند   ءایدعفونی سطوح و اشضکارکنان نظافت و دیگر کارکنان که مسئول نظافت و   •
برای استفاده ایمن وهمانطور که توسط     Cal/OHSAالزامات   ،های سازنده  دستورالعمل  در مورد    ،اجرا است

                        تعلیم می بینند ،شده است الزامیقانون مدارس سالمت 
 

 ب مناس PPE)شخصی )کارکنان نظافت و دیگر کارکنان مسئول برای نظالفت و ضدعفونی به وسائل حفاظتی  •
   ،شده الزام همانطور که توسط محصول ،فاظ تنفسی و دیگر وسائل حفاظتیح ،چشم ظحفا ،شامل دستکش            

             مجهز هستند                      
             

  - انبار می  خارج از دسترس   از دسترس کودکان دور نگاه داشته می شود و در یک فضای   یتمامی محصوالت نظافت •
                 ودش

                                                                                                       

  ،ر می رسد. اگر از دستگاه سرمایشی استفاده می شودحداکثتا حد امکان به تهویه  ،در طول نظافت و ضدعفونی •
تعویض درجه ای را انتخاب کنید که هوای تازه به داخل می آورد.  فیلتر های هوا و فیلتراسیون دستگاه را            

          و بررسی کنید تا بهینه سازی کیفیت هوا را تضمین کنید                       

استراحت و دیگر    و  اتاق های زنگ تفریح  ،سرسراها    ،بهداشتیسرویس های   • دفعات   احینواتاق های  به تعداد 
اما ممکن   ،تمیز می شود.  نظافت روزمره حداقل روزی یکبار در طول کار توصیه می شود  ،فهرست شده در پایین

 است به دفعات بیشتری انجام شود.
o سرویس های بهداشتی :                      
o سرسراها/مناطق ورودی:                      
o  معلمین/کارمنداناتاق های زنگ تفریح:                      
o کالس ها:                      
o بخش غذاخوری کافه تریا:                      
o  کافه تریا یبخش آماده کردن غذا:                      
o دفتر جلو:                     
o دفاتر دیگر:                     
o نواحی دیگر:                     

   دانش آموزان و بازدیدکنندگان را ترویج دهد.  اینها ممکن است شامل: ،مندانرمرتب کا  شستن اقداماتی که دست اجرای ❑
 )تمامی موارد مربوطه را تیک بزنید(: 

 ثانیه 20فرصت های مکرر داده می شود تا دستهایشان را با صابون به مدت دانش آموزان و کارکنان به  •
برای  کاغذی های شکن های دست بدون لمس یا حوله خدست  زبعد از استفاده کامال به هم بمالند و ا ،بشویند

                    )یا از حوله های پارچه ای یکبار مصرف(کنند استفاده خشک کردن کامل دست ها 

بعد از استفاده   ،و بعد از خوردن  قبلمکرر که شامل    شستن  دستهای  فرصت  دانش آموزان خردسال تر برای   •
 برنامه ریزی  أمرتب ،است بعد از بازی در فضای باز و قبل و بعد از هر فعالیت گروهی  ،سرویس بهداشتیاز 

                   می شوند      

اتیل)محتوی حداقل   • الکلی  پایه  یا  60ضدعفونی کننده دست  اتانول( در محل هایی که دست شویی  ایستگاه  % 
 )مهم( حل های سوق الجیشی در دسترس تمامی دانش آموزان و کارکنان در م ،دستشویی قابل حمل وجود ندارد 

اتاق هایی که خدمات پشتیبانی را ارائه می   ،در سراسر مدرسه قرار داده می شود)داخل یا نزدیک کالس ها
ارجحیت دارد و باید در محیط های  تیلا عفونی کننده دست پایه الکلیدض اتاق های موزیک و هنر(.  ،کنند

  ،( به عنوان ماده فعالisopropyl)الکل آیسوپروپیل محتویمدرسه استفاده شود. ضدعفونی کننده های دست 
               در مدارس استفاده نمی شوند زیرا تحریک کننده تر هستند و می توانند از طریق پوست جذب شوند

https://cfpub.epa.gov/wizards/disinfectants/
https://cfpub.epa.gov/wizards/disinfectants/
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فونی کننده دست در  دعلی می تواند باعث مسمومیت از الکل شود.  ضک پایه الدست ضدعفونی کننده   قورت دادن •
سال مصرف شود. معلمین و کارمندان از   9یر  یک بزرگسال برای کودکان زتحت نظارت   ددسترس نیست و بای

صرف کرده  دارند که دانش آموزی ضدعفونی کننده دست    ده اند و اگر دلیلی وجود دارد که باورشخطر آگاه  
 .                  تماس گیرند 1-800-222-1222کنترل مسمومیت در  اآنها باید ب ،است

دستدض • کننده  و صابون  ،عفونی  دهای  دستمال    ،آب  زباله  های  سطل  و  ورودی    داخل  ر کاغذی  نزدیک  یا 
پذیرش و هر مکان  ،تسهیالت یا درست در خارج    دیگری  در بخش  کار است  داخل محل  افراد    محلیکه  که 

                   در دسترس است ،تعامالت مستقیم دارند

یا نزدیکی این    داخل در دسترس تمامی کارمندان در   ،19- توصیه می شود که ضدعفونی کننده دست موثر در مقابل کووید ❑
 بزنید(:  کمحل ها باشد)تمامی موارد مربوطه را تی

                    خروجی/ها ،ورودی/های ساختمان ها •

                    دفتر مرکزی •

                   ورودی راه پله ها  •

                   ورودی آسانسور )اگر مربوط می شود( •

                  الس هاک •

                 اتاق های زنگ تفریح برای معلمین •

                دفترهای معلمین •
 

مایشی هنرهای نبرای ورزش ها و  ویژه مالحظات   
 

کلی: ❑ دیگر  مالحظات  های  فعالیت  و  بدنی  قویتر  فعالیت  یا  بیشتر  تنفس  با  تماس،   ،همراه  با  های  ورزش  قبیل  از 
ال در سطح  نتقازمانی که  و    راها جیا تلفظ کلمات در زمان تمرین تأتر و ا  ، رقصآوازخواندن، نواختن سازهای بادی

 19-رح پاسخی کوویدط  .افزایش خواهد داد  ،داخلیفضای  ، خطر انتقال ویروس را بویژه در  می رود  جامعه باالتر
در کالس ها وارد سطح باالی نگران کننده شود، استفاده    عبرای تعداد شیواولیه  یار هشدار دهنده  عنشان می دهد اگر م

مدارس، کالس ها و انجمن های هنرهای نمایشی     اکیدأ توصیه می شود.  پرخطرتر  های   ین فعالیتاز ماسک برای ا
کرد محتاطانه تری را در مدنظر قرار دهند و خط مشی  و باشگاه ها و گروه های ورزشی جوانان آزاد هستند تا روی

 اجرا کنند. ترهای سخت گیرانه تر استفاده از ماسک یا آزمایش دهی در اطراف این فعالیت های پرخطر
 ورزش های مدرسه ❑

 و کلوپ ها باید    ههر ورزش سازمان یافته جوانان شامل تیم های ورزشی مدرس •
                   ضمیمهS: پروتکل ورزش های سازمان یافته جوانان  را مرور کند و باید از هر الزامات ذکر شده پیروی کند             

  اما ،در دنباله ذکر می شوند از توصیه های ویژه قلیلید را کاهش دهد.  تعدا 19-خطر انتشار کوویدتا     
 نیستند.  Sجایگزین ضمیمه     

 - رخ می  فضای سرپوشیدهه در  کت شامل خطر باالتر تعاملی شوند  سش های در فضای باز ممکن اورزحتی   •
دهد، سفر در اتوبوس های تیمی، تمرین با وزنه، اشتراک رختکن ها، یا تماشای فیلم های بازی، از این قبیل  

قدامات ایمنی اضافی از قبیل استفاده از ماسک در این محیط ها، الزام واکسیناسیون، آزمایش دهی ا اگرهستند. 
محدود کردن همزمان تعداد شرکت کنندگان در اتاق های وزنه و اتاق های رختکن، و    به روال عادی،  مرتب

در نظر    ، مناسب هستند، برنامه های ورزشی باید آنها راباز در هر زمان ممکن  فضایانتقال فعالیت ها به  
 . گیرند

       

تهویه و سرمایشی    ،از کارکرد مطلوب دستگاه گرمایشی  ،اگر ورزش های جوانان در فضای سرپوشیده انجام می شود •

  بهبود یابد.   می تواند  ،پنکه های زمینیراهبردی    قرار دادنتهویه ورزشگاه ها با    ساختمان خود اطمینان حاصل کنید.  
 یت کنید.ؤرا ر  ین شیوه ها برای تهویه ورزشگاهبهتر

 

 کالس های موزیک ❑

زمانی که سازهای بادی    در(  در سطح جامعه  در جامعه )از قبیل انتقال باال  19-کنونی کووید  معیارهایاگر   •

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_YouthSports.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/GymVentilationGuidance.pdf
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فراخوان    ،گیردمی    صورت  در محیط های گروهی، بویژه در فضاهای داخلی  نواخته می شود یا آوازخوانی
اضافی ایمنی  اقدامات  است  ،است  اجرای  ایمنی    مدارس ممکن  در نظر گیرند.اقدامات  را  برخی    اضافی 

 پیشنهادات شامل: 
 

o  تماس  که اجازه    صورت رااصالح شده    پوششیک  ممکن است    ،وازندنه سازهای بادی می  ک  افرادی
به  .  در زمان هایی که دانش آموزان  بپوشند  ،می دهدرا  ساز در زمان نواختن ساز    همستقیم با دهان

پوشش کامل    بهممکن است برگزینند که پوشش خود را  آنها    ،تمرین یا اجرا نیستندصورت فعال در حال  
 صورت تغییر دهند.

o توصیه می شود. ،در زمان نواختن ساز بادی ،شکل پوشش بوقی 

o   نده ساز زوان بین هر    ،توصیه می شود(  فوتی  3حداقل  (گذاری جسمی  هفاصلگیرید که اجازه   در نظر
 .را بدهید بادی و دیگر شرکت کنندگان

o   از ماسکابخصوص فاصله گذاری    ،پوشش بوقی  ،گر استفاده  که در نظر گیرید    ،اجرا نمی شودیا 
افراد شرکت کننده در تمرین یا اجرای    تمامیبرای    ،به روال عادی  ،حداقل هفتگی  آزمایش غربالگری را

 د. یانجام ده ،گروهی در فضای سرپوشیده

o  در هر زمان ممکن،  این فعالیت ها را به فضای باز انتقال دهید که به طور فاحش از خطرات مرتبط
 -دهاقدامات پیشگیرانه اضافی در باال توصیف ش  با تهویه ضعیف و فضاهای سرپوشیده شلوغ می کاهد.

ح احتیاطی  اند، از جمله ماسک های اصالح شده، پوشش بوقی، و فاصله گذاری می توانند بر اساس سط
 مورد دلخواه اجرا شوند.

برای تمامی  آزمایش دهی به روال عادی    ،محیط گروهی می شودیک  که شامل آوازخوانی در  در فعالیت هایی   •
مانی که در زدر    جسمی  توصیه فاصلهبدون  بدون ماسک و  حداقل یکبار در هفته اگر خوانندگان    اعضای گروه

 .حظه دیگر استمورد مال ی کنند،م دا تمرین ص فضای داخلی هستند

دریچه تا محتوای      ،از الیه های )پد( جاذب یکبار مصرف یا ظروف دیگراستفاده کنید  ،هر کجا که امکان دارد •
   یا به روش مناسب بعد از استفاده تمیز کنید. ،دور بریزید ،های آب دهان و کلیدهای آبی را بگیرید

 ر تأکالس های ت ❑

حفظ   شود و فاصله جسمی ی  ماسک استفاده نم  ، زمانی که تمرین در فضای سرپوشیده انجام می شود اگر در    •
 .را در نظر گیرید ،برای تمامی شرکت کنندگان  ،حداقل هفتگی ،آزمایش به روال عادی ،نمی شود

 برگزاری آنها را در فضای مجازی یا باز در نظر گیرید.  ،به جای تمرین ها و اجراها در فضای سرپوشیده •

 کالس های رقص  ❑

افزایش   ،تنفسی ایجاد می کنندقطرات  از    بیشتری  حجم  ،به سبب تالش های سنگین  هکفعالیت هایی    در طول •
 . را در نظر گیرید ،یا انتقال این فعالیت ها به فضای باز/فاصله بین افراد و

دهی  آزمایش    ،حفظ نمی شودطول فعالیت های فضای سرپوشیده ماسک استفاده نمی شود و فاصله جسمی  دراگر   •
 .در نظر گیریدرا  ،حداقل هفتگی ،به روال عادی غربالگری 

 موسیقی ضبط   ❑

دلیل م • آزاد شده در یک فضای  قبه  تنفسی  بین   ،کوچکنسبی  پوشیده محدود  سردار زیاد قطرات  فاصله بیشتر 
، را در نظر پوشیده استن بخصوص اگر خواننده ماسک    ،صدا یا اتاقک ضبطو دیگران در اتاقک    گانخوانند
 . گیرید

اتاقک صدا با حضور دیگران    هایسازاگر • ایمنی و    بودگونگی بهچ  در مورد  ،نواخته می شوندبادی در یک 
 به بخش باال رجوع کنید.  ،مورد کالس های موسیقی کاهش خطر در

  ؛ ضبط شود صدا  گروهای موسیقی بدون کالم دیگر ممکن است با استفاده از اتاقک  موزیک  بعالوه سازهای بادی،   •
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را در جایی که امکان پذیراست در نظر گیرید، به فوتی بین تمام موزیسین ها    3حداقل فاصله جسمی  حفظ  اما  
 ویژه اگر از ماسک استفاده نمی شود.

 اگر  ،شریک هستندتمامی اعضای گروه که یک اتاقک ضبط را    برای  ،حداقل هفتگی  ،یل عاداآزمایش دهی به رو   •
      توصیه می شود. اکیدأ  ،فاصله گذاری جسمی حفظ نمی شودنمی زنند  و ماسک تمامی آنها         

تصفیه اتاقک باید بخوبی تهویه شود)استفاده از یک وسیله    ،وزیسین دیگر یا گروه موزیسین هاقبل از استفاده م •
تا تعویض کامل هوا را ترویج کند و وسائل مشترک )برای مثال   باید   نمیکروفوهوا را در نظر گیرید(  ها( 

 نی شود. ضدعفو

 اجراها ❑

، اجرای اقدامات ایمنی اضافی را به ویژه اگر در زمان TK-12 برای تمام اجراهای تولیدی تحت حمایت مدارس   •
حداقل هفتگی   به روال عادی،  آزمایش دهی    اجراها در فضای سرپوشیده ماسک پوشید نمی شود، در نظر گیرید.

  72و کارکنان صحنه که در تماس نزدیک با اجراکنندگان هستند از ابتدا که بیشتر از    تمامی اجراکنندگان  را برای
 .در نظر گیرید ،استتا انتهای برنامه اجرایی ادامه آن که ساعت قبل از اولین گردهمایی گروه تولیدی نیست و 

 
           اقداماتی که به پردیس جامعه و عموم مردم اطالع رسانی می کند

 
  ارسال اطالعات مربوط به خط مشی های مدرسه باید به والدین و دانش آموزان در موارد ذیل    ،از آغاز مدرسهپیش   ❑

 شود )موارد مربوطه را تیک بزنید(  

خط مش های جداسازی و قرنطینه همانطور که در مورد دانش آموزانی که عالئم دارند یا ممکن است در معرض  •
   ________ اعمال می شود ،دباشنقرار گرفته  19-مواجهه کووید

-اگر دانش آموزیا یک عضو خانواده عالئم دارد یا در معرض کووید  ،19-گزینه ها برای آزمایش دهی کووید •
 قرار گرفته است 19

 :با چه کسی تماس گرفته شود ،رض قرار گرفته باشدعاگر دانش آموز عالئم دارد یا ممکن است در م •
 

 

 ________قبل از اینکه دانش آموز خانه را ترک کند انجام دهیم را گونه بررسی عالئمچ •

و دیگر عفونت های تنفسی، وحق تمامی افراد    19-مؤثر بودن ماسک های صورت در کاهش خطر انتقال کووید •
                      در مورد پوشیدن ماسک بر اساس اولویت شخصی بدون تهدید دخالت یا تبعیض

 ________و کنترل عفونتجسمی وزان از خط مشی های موجود فاصله گذاری اهمیت پیروی دانش آم •

 ________ریزی آموزشی و فوق برنامه برای دفع خطرتغییرات در برنامه  •

 دور خط مشی های مدرسه در مورد دیدارهای والدین از مدرسه و توصیه پذیری برای تماس مدرسه از  •
     _______   

 ________شامل چند گزینه تماس والدین ، به مدرسهطراری ضبروز تماس ااهمیت ارائه اطالعات  •

 موارد دیگر:  •

 

 
 
 

                                    اقداماتی که دسترسی منصفانه به خدمات حیاتی را تضمین می کند 
 

  ، هژآموزان با نیازهای ویدانش    504( و برنامه های  IEPsیک طرح برای بروز کردن برنامه های آموزشی انفرادی ) ❑
 خطر غیر ضروری برای دانش آموز ادامه پیدا کند.  توسعه یافته تا آموزش بتواند بدون 

به تا تضمین کند که    ،مدرسه با والدین در آغاز سال تحصیلی استفعال  برای تماس    این طرح شامل یک روش •
 مسائل مربوط به آموزش کودک و ایمنی رسیدگی شده است.

اصالحات در کالس   ،یادگیری از راه دورشامل ممکن است   504انفرادی و برنامه های  IEPsر اصالحات د •



 اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس 

مور بهداشتأفرمان م                                                                                                                     
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 ییا رویکرد  ،حضور در مدرسه در یک محل جداگانه با تعداد کمی دانش آموز  ،برای کمک به نیازهای دانش آموز
 باشد.   یادگیری در کالس و از راه دور ی ازترکیب

               

با مقررات که ایمنی دانش آموزان    کندتا تضمین شود    برداشته  540و     IEPبرنامه های    برای اصالحقدم هایی   •
 انطباق دارد.   ، فدرال مربوطه قانون ایالت و

فرم و غیره( به آنالین   رسالا  ،ثبت نام در کالس    ،خدمات اداری یا عملیاتی که میتواند ازراه دور ارائه شود)برای مثال ❑
 انتقال داده شده اند. 

 
  هاباید روی ورقه های جداگانه فهرست شود که محل کسب و کار باید آن ،هر اقدامات اضافی که در باال شامل نشده است

 را به این سند ضمیمه کند.  
 

شما ممکن است با شخص زیر تماس بگیرید.  ،ی در باره این پروتکلهایالتی یا اظهار نظر اؤبرای هر س  
 
 

 نام شخص مورد تماس در محل کار:                                                                           
 شماره تلفن:                                                                                                                         

 آخرین تاریخ تجدید نظر شده:                                                                                               
 
  

  

  

 


