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) ستظل مغلقة OUSDأن جمیع مدارس منطقة أوكالند الموحدة للمدارس ( كیال جونسون ترامیل ةالمشرف ت، أعلن 2020أبریل  1في 
للتدریس الشخصي لما تبقى من ھذا العام الدراسي. یتماشى ھذا مع البیان الصادر عن مراقب مدارس مقاطعة أالمیدا ، كارین مونرو بأن 

. بسبب جائحة الفیروس التاجي 20-2019قاطعة أالمیدا ال تزال مغلقة للتعلیم الشخصي لبقیة العام الدراسي في م K-12جمیع مدارس 
سنواصل مشاركة المعلومات مع مجتمعاتنا من خالل البرید اإللكتروني والمكالمات اآللیة والبرید وعلى موقعنا على اإلنترنت:  

www.ousd.org/covid-19. 

 

 تین:فیما یلي تجد إجابات على األسئلة المتداولة ، والتي سنقوم بتحدیثھا بانتظام. تنقسم ھذه األسئلة واألجوبة إلى فئتین رئیسی

 . تعلم الطالب: یدعم واآلثار1

 أ. تعلیمات أثناء إغالق المدرسة ،

 ب. األنشطة المدرسیة األخرى ،

 ج. التعلیم الخاص،

 د. الدرجات واالمتحانات والتأثیرات طویلة المدى) و

 . مدارس المجتمع: تدعم وتأثیرات2

 أ. وجبات الطالب ،

 ب. رعایة الطفل

 ج. رعایة صحیة

 الطالبد. تصاریح عمل 

 

. ھناك بعض األسئلة التي لیس لدینا إجابات عنھا بعد. غالبًا ما تعتمد اإلجابات على التوجیھ من الدولة أو التنسیق مع الشركاء اآلخرین
 نحن نعمل في أسرع وقت ممكن وسنقوم بتحدیث ھذه األسئلة الشائعة حیث یصبح التأثیر على طالب أوكالند أكثر وضوًحا.
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 أوال: تعلم الطالب: �دعم وآثار

 أ. التعل�مات أثناء إغالق المدرسة

أ�شطة تعل�م�ة  OUSDهل ستقدم  .1
أثناء إغالق  OUSD K-12لطالب 

ي 
المدرسة؟ ماذا عن طالب التعل�م �ف

)؟ ماذا ECEمرحلة الطفولة المبكرة ( 
 عن طالب تعل�م ال�بار؟

ي ممارسة األ�شطة التعل�م�ة خالل هذا الوقت إ� 
نعم. نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار الطالب �ف

ي تتضمن خطط  أق� حد ممكن. قامت كل مدرسة بتط��ر خطة "استمرار�ة التعل�م" الخاصة بها (والىت
ف وما إ� ذلك) المنشورة ع�  -www.ousd.org/covidالدروس والموارد واتجاهات التواصل مع المعلمني

19studentlearning. 

 

ا ؛ تحتوي خطط "استمرار�ة التعل�م" ع� أ�شطة  OUSDالحظ أن العمل المدر�ي أثناء إغالق  ل�س إلزام��
حة ، ل�ن  بتحد�ث هذە األسئلة الشائعة بم��د ال تتطلب من الطالب إ�مال العمل و�رساله. نقوم  OUSDمق�ت

 من المعلومات إذا ومىت حدث ذلك. 

نت  .2 هل هناك موارد تعل�م�ة ع�ب اإلن�ت
 متاحة لدعم تعلم الطالب؟

نت للطالب:   نعم. هناك العد�د من الموارد المتاحة ع�ب اإلن�ت

 ●Google Classroomالوصول إ� اإلعالنات والمهام االخت�ار�ة  : قد تطلب بعض المدارس من الطالب
، وهو مركز تنظ��ي �جمع هذە الموارد. �مكن للطالب  Google Classroomوالتقي�مات االخت�ار�ة ع�ب 

 .Googleع�  OUSDباستخدام حسابات  Google Classroom�سج�ل الدخول إ� 

: كل�فر هو بوابة �سمح لطالب  نت. بالوصول إ� العد�د  OUSD● ذ�ي من مصادر التعلم المختلفة ع�ب اإلن�ت
ي OUSD Googleباستخدام حساباتهم ع�  Clever�مكن للطالب �سج�ل الدخول إ�  . تتضمن الموارد الىت

 :Clever�مكن الوصول إليها ع�ب 

 ، العلوم ، الدراسات االجتماع�ة) ELA○ النمش (ال��اض�ات ، 

 ○ تخ�ل محو األم�ة

 ة)○ مع�ار أ�ي (محو األم�

 ○Lexia (محو األم�ة) 

az (محو األم�ة) راز ك�دز 

 ○Newsela (فهم القراءة) 

 ○ST ال��اض�ات 

 ○FOSSWeb (علوم) 

Club نادي الطباعة 

نت ، �مكن للطالب الوصول إليها  ● مدرسة ب��تان�كا: مدرسة ب��تان�كا �ي موسوعة مجان�ة ع� اإلن�ت
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 الدخول وكلمة المرور. " كمعلومات �سج�ل OUSDباستخدام "

ي ال��اض�ات  ●
● أ�اد�م�ة خان: تقدم أ�اد�م�ة خان مقاطع ف�ديو تعل�م�ة وتمار�ن تدر�ب�ة شخص�ة �ف

 والعلوم والتار�ــــخ والم��د. ال حاجة لتسج�ل الدخول. 

الطالب الذين  OUSD هل ستدعم .1 .3
ال �ستط�عون الوصول إ� جهاز كمبيوتر 

ل؟ ف ي الم�ف
نت �ف  أو إن�ت

ي  OUSD نأمل ذلك. تعملنحن 
ع� جمع المعلومات من المجتمع حول ما تحتاجه عائالتنا ، ونحقق �ف

ا�ة مع  العد�د من الخ�ارات لتوسيع الوصول إ� أجهزة ال�مبيوتر واألجهزة األخرى  Tech يتضمن هذا �ش
Exchange دالة الرقم�ة). تعمل(و�ي منظمة غ�ي ر�ح�ة مقرها أوكالند تركز ع� الع Tech Exchange  مع

 الجهات المانحة لتكون قادرة ع� توف�ي أجهزة إضاف�ة للعائالت

 

ا للعائالت منخفضة ا Comcast تقدم ل. كما أنه �جعل  60لدخل حال�� ف ي الم�ف
ي �ف

نت المجايف ا من اإلن�ت يوم�
ي جميع أنحاء أوكالند. للحصول ع� خ��طة لهذە النقاط الساخنة ، قم ب��ارة Xfinity WiFi نقاط

 مجان�ة �ف
www.xfinity.com/wifi. بمجرد الوصول إ� نقطة اتصال ، حدد اسم شبكة "xfinitywifi"  ي قائمة

�ف
-https://corporate.comcast.com/covid ة المتاحة. يتوفر الم��د من المعلومات ع�النقاط الفعال

19. 

التعل�مات ع�ب  OUSD. هل سيتيح 1 .4
ها من عمل�ات البث؟  الراديو أو غ�ي

أو  YouTubeر�ما. نحن �ستكشف هذا االحتمال. تتضمن الخ�ارات ��ش مقاطع ف�ديو تعل�م�ة ع� 
Facebook Live  أو التلف��ون (أيKDOL �أو بث الدروس ع ، (KQED  أو محطات الراديو األخرى. تابعونا

 .  بينما نعمل ع� تط��ر هذە الخطط �شكل أ��ب

 ب. األ�شطة المدرس�ة األخرى

 . ال. سيتم إغالق برامج ما بعد المدرسة للطالب هل �ستمر برامج ما بعد المدرسة؟. 1 .1

. هل ستعقد أحداث واجتماعات 1 .2
OUSD األخرى؟ 

ي تديرها  مايو  1حىت يوم الجمعة ،  OUSDع� ممتل�ات  OUSDال ، يتم إلغاء جميع األحداث والفعال�ات الىت
 . وهذا �شمل: ع� األقل

 ● الرحالت الم�دان�ة

 ● الممارسات واأللعاب ال��اض�ة

 )DHP● جلسات تأديب�ة ( 

 ●SARBs 

 PTA● اجتماعات 

 

�ع�ة (ع� سب�ل المثا ل ، اجتماعات مجلس التعل�م ، واجتماعات لجان المجلس ، جميع االجتماعات الت�ش
وما إ� ذلك) ستتم المتابعة عن ُبعد. من المرجح أن �ستمر اجتماعات مجلس موقع المدرسة واجتماعات 

�ع�ة ، انظر التعل�مات هنا:  ي االجتماعات الت�ش
برنامج التعل�م الفردي عن بعد. للمشاركة عن بعد �ف
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https://www.ousd.org/boewatch. 

��ة الخاصة  ال�ت

ي  .1
هل س�ستمر طالب التعل�م الخاص �ف

ي التعل�مات األ�اد�م�ة المتخصصة 
تل�ت
 )SAI أو الخدمات ذات الصلة بما (

يتوافق مع برامج التعل�م الفردي 
 الخاصة بهم أثناء إغالق المدرسة؟

ي ضوء عمل�ات اإلغالق هذە نعم ، مع التعد�الت المطل��ة �سبب حالة الطوارئ الصح�ة العامة 
هذە. �ف

ي ذلك المدرسون ومقدمو 
ي التعل�م الخاص ، بما �ف

ي مقاطعة أالم�دا ، �جب ع� جميع موظ�ف
ونظام الملجأ �ف

ي السلوك والممرضات وموظفو الدعم ، العمل عن ُبعد وال �مكنهم تقد�م 
الخدمات وأخصائيو التدخل �ف

ي منازل العائالت. 
ي المدارس أو �ف

 الخدمات �ف

 

��ة الخاصة لأل� بط��قة  ي �قدمها معلمو ال�ت سيتم تقد�م خدمات التدر�س األ�اد��ي المتخصصة الىت
استشار�ة ع�ب مكالمات هاتف�ة تعل�م�ة و / أو جلسات قائمة ع� الف�ديو. �قوم المعلمون بتكي�ف مواد 

ا. س�قدم موظفو الخدمات التعل�م العام وتوف�ي أ�شطة تكم�ل�ة مناسبة لالحت�اجات المقدرة لطالبهم أ �ض�
ي برامج التعل�م الفردي للطالب (مثل عالج النطق 

ة كما هو موضح �ف ذات الصلة خدمات استشار�ة مبا�ش
ي �فرضها الوصول عن ُبعد  ). �مكن تعد�ل شكل هذە الخدمات وتكرارها بناًء ع� القيود الىت ي والعالج المهىف

 فقط إ� الطالب واأل�. 

 

الوقت ، نع�ي األول��ة للسالمة العاطف�ة والجسد�ة للطالب ؛ �قدم األخصائيون االجتماعيون / خالل هذا 
المعالجون عمل�ات �سج�ل مستمرة ، و�تفاعل التدخلون السلوكيون مع أ� الطالب الذين �حتاجون إ� دعم 

�ه المتعلق باالحت�اجات سلو�ي ، و�قدم الممرضون المهنيون المرخصون مكالمات هاتف�ة يوم�ة لتوف�ي التوج
 الصح�ة للطالب الذين لديهم هذە الخدمة عندما تكون المدارس مفتوحة . 

هل ستستمر اجتماعات برنامج التعل�م   .2
) كما هو مقرر خالل إغالق IEPالفردي ( 
؟ ماذا عن اجتماعات OUSDمدارس 

ي مرحلة الطفولة المبكرة؟
 االنتقال �ف

ي عقد أ��ب عدد ممكن من اجتماعات 
ي مرحلة الطفولة المبكرة عن  IEPر�ما نعم. نأمل �ف

واجتماعات االنتقال �ف
بعد ع�ب الف�ديو أو المؤتمرات عن بعد. ومع ذلك ، قد ال تكون بعض أجزاء اجتماعات برنامج التعل�م الفردي 

 )IEP جار�ة ، والسمع وفحص الرؤ�ة) ، لذلك قد ) جاهزة للمناقشة (ع� سب�ل المثال ، التقي�مات ال تزال
" بمجرد استئناف المدرسة.  ي

ي ُتعقد خالل هذا الوقت استمرار "الجزء الثايف  تتطلب برامج التعل�م الفردي الىت

 

ي هذە الحالة 
ة إغالق المدرسة هذە ، و�ف ا أن بعض العائالت قد ال تتمكن من االجتماع خالل ف�ت نحن نعلم أ�ض�

 االتفاق المتبادل. سنؤجل االجتماعات ب

إنتاج خطط  OUSDهل ستواصل   .3
ي غضون 

ا من اإلحالة؟  15التقي�م �ف يوم�
ي  IEPsماذا عن استكمال التقي�مات و 

�ف
ا من التوق�عات ع�  60غضون  يوم�

 خطط التقي�م؟

ف وقانون ال تعل�م ال. سيتم إ�قاف معظم الجداول الزمن�ة للتعل�م الخاص بموجب قانون تعل�م األفراد المعاقني
ة إغالق المدرسة  ا ألنه ال �مكن  -خالل ف�ت ع� سب�ل المثال ، سيتم تأج�ل الجداول الزمن�ة للتقي�م (نظر�

ا ألننا ال الوصول الفع�ي المستمر  تقي�م الطالب) ، كما يتم إ�قاف التسج�الت الزمن�ة لطلبات التسج�ل (نظر�
 إ� سجالتنا). 

 

ا ألن موظفينا ال يزالون �عملون عن ُبعد ومع ذلك ، ستستج�ب المقاطعة للطلبات  بأ�ع ما �مكن ، نظر�
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 ونأخذ طلبات الوالدين / و�ي األمر ع� محمل الجد. 

ات ط��لة المدى -د  الدرجات واالمتحانات والتأث�ي

ما الذي سيتم فعله �شأن بطاقات  .1
 التقدير والتق��ر؟

مارس ، ول�ن لن يتم  13س�حصل الطالب ع� درجات للعمل الجاري أو تم استكماله قبل يوم الجمعة 
ة إغالق المدرسة (ع� الرغم من أنه �مكنهم متابعة خطة  ي المهام المنجزة خالل ف�ت

تصن�ف الطالب �ف
ي مدرستهم ، متاح ع� 

-https://www.ousd.org/covid"استمرار�ة التعل�م" �ف
19studentlearning .(  ف�ما يتعلق بالدرجات ، ن��د التأ�د من أن الطالب �مكنهم الوصول إ� محتوى

ا التأ�د من أن ال�ل�ات وا لجامعات جد�د ول�ن ال �عاقبون ع� التك�ف مع نمط التعلم الجد�د. أردنا أ�ض�
ي ع�ش ، نحن نتبع نهج 

ي التصن�ف قبل اتخاذ القرار. بالنسبة لطالب الصف السادس إ� الثايف
ستدعم نهجنا �ف

ي مكانها قبل منح الطالب درجة "بدون 
ي وضع الدرجات. هناك تدخالت محددة �ف

االئتمان / ال االئتمان �ف
ما قبل الروضة وطالب المرحلة رص�د" والعد�د من الفرص للطالب لتع��ض العمل. بالنسبة لطالب 

كز المعلمون ع� قسم التعل�قات لبطاقة تق��ر الفصل األخ�ي ولن �صدروا درجات محددة.   االبتدائ�ة ، س�ي

هل ستجرى اختبارات الدولة الموحدة   .2
 كما هو مقرر؟

 :  ال ، لن ُ�طلب من المدارس إ�مال االختبارات التال�ة ع� مستوى الوال�ة هذا العام الدرا�ي

 ) لنطاقات االستماع والتحدث والقراءة وال�تابةSAالتلخ�ص�ة ( ELPAC. تقي�مات 1

 للعلوم) CAST-CAAوال��اض�ات و  ELAلـ  SBAC-CAAالتلخ�ص�ة (  CAASPP. تقي�مات 2

 

و / أو  ACTو  SATماذا عن امتحانات  .3
AP؟ 

 .APأصدر مجلس ال�ل�ة التحد�ث التا�ي حول امتحانات 

 معلومات حول االختبارات المستقبل�ة هنا.  SATلدى 

 ع� معلومات حول االختبارات المستقبل�ة هنا.  ACT�حتوي 

هل س�كون لدينا رحالت تخ�ج عل�ا ،   .4
؟ ي

 حفلة موس�ق�ة ، ونها�ة العام الم�دايف
، وكذلك التار�ــــخ المتوقع للعودة إ�  من غ�ي المحتمل أن تعقد هذە األحداث �شكل شخ�ي ال نعلم بعد. 

احاتك باستخدام هذا 2020. نرحب بأفكارك لطرق االحتفال بدورة  المدرسة.  . من فضلك أرسل لنا اق�ت
�ة ، اإلسبان�ة  ف  ، الصين�ة ، ال�مبود�ة ، الع���ة)النموذج (اإلنجل�ي

هل سيتم تمد�د المدرسة حىت   .5
 الص�ف؟

ي هذە المرحلة ، نعلم أنه تم إلغاء التعل�مات الشخص�ة للسنة الدراس�ة 
. حال�ا ، ال توجد خطة 20-2019�ف

ي أقرب وقت ممكن لتمد�د العام الدرا�ي حىت أشهر الص�ف. 
 سنقوم بمشاركة الم��د من المعلومات �ف

 . التسج�ل

ح�ب ومركز  .1 هل سيتم فتح مركز ال�ت
ي اللجنة االقتصاد�ة ألورو�ا 

التسج�ل �ف
 ؟OUSDأثناء إغالق 

ة ، ال ، سيتم إغالق هذە المرا�ز لل��ارات الشخص�ة ي العمل خالل هذە الف�ت
. ومع ذلك ، س�ستمر الموظفون �ف

ي (�سج�ل 4600-879-510إرسال رسالة نص�ة ( و�تم �شجيع العائالت ع� االتصال أو 
ويف �د اإلل��ت ) ، أو ال�ب

 @ousd.org .مع أسئلتهم وهمومهم ( 
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ي للعائالت للرد  .2
هل تغ�ي الموعد النهايئ

 ع� عروض الجولة األو�؟
ي لالستجابة من 

التخاذ أب��ل للسماح للعائالت بم��د من الوقت  9مارس إ�  26نعم. لقد أرجعنا الموعد النهايئ
ي ال �ستج�ب لعرضها بحلول  أب��ل عرضها. ستب�ت العائالت ع� قوائم االنتظار  9القرار. ستفقد العائالت الىت

 بغض النظر عما إذا كانوا �قبلون أو يرفضون عرضهم. 

ي لم  .3 هل هناك خ�ارات للعائالت الىت
ا بعد؟  تقدم طلب�

ا للسنة ا ي لم تقدم بعد طلب� ي ذلك) التواصل مع  2021-2020لدراس�ة نعم. �جب ع� العائالت الىت
(وترغب �ف

ح�ب بالطالب عن ط��ق الهاتف (  ي 4600-879-510مركز ال�ت
ويف �د اإلل��ت ) أو ع�ب ال�ب

 )register@ousd.org .ي الطلبات ع�ب الهاتف
). �سعد موظفو التسج�ل لدينا بالعمل مع العائالت لتل�ت

(ع� الرغم من مالحظة أنها قد تتغ�ي مع تطور وضع مواع�د تقد�م طلبات الجولة الثان�ة �ي كما ��ي 
COVID-19 :( 

 أب��ل: �جب تقد�م طلبات الجولة الثان�ة 17● 

 أب��ل: من المقرر ط�ح عروض الجولة الثان�ة 30● 

 مايو: �جب ع� اآلباء قبول / رفض عروض الجولة الثان�ة 15● 

IIمدارس المجتمع: �دعم وآثار . 

 الطالبأ. وجبات 

هل سيتمكن الطالب من الحصول ع�  .1
؟ OUSDاإلفطار والغداء من خالل 

 أين؟

ون المدارس  18نعم. سيتمكن جميع األطفال الذين تقل أعمارهم عن  ي ذلك أولئك الذين �ح�ف
ا (بما �ف عام�

ل�ة وما إ� ذلك) من استالم وجبة اإلفطار  ف ي مواقع المستأجرة والمدارس الخاصة والمدارس الم�ف
والغداء �ف

ا حىت  8:00مدرس�ة مختارة من الساعة  ف (  12:00صباح� وجبات غداء)  3وجبات إفطار و  3مساًء. أ�ام االثنني
 : ف غداء). تلك المواقع �ي ي إفطار ووجبتني  والخم�س (وجبىت

 

● شمال غرب / غرب أوكالند: مدرسة سانكوفا االبتدائ�ة ، مدرسة و�ست أوكالند المتوسطة ، وهوفر 
 االبتدائ�ة

 ● وسط أوكالند: مدرسة أوكالند الثان��ة ، غارف�لد االبتدائ�ة

ق أوكالند: ب��ت هارت ، أ�اد�م�ة ال�ف / يونايتد للنجاح ، أ�اد�م�ة كول�سيوم اإلعداد�ة ، مدرسة  ● �ش
 ماد�سون بارك العل�ا ، مدرسة ف��مونت الثان��ة ، مدرسة كاسلمونت الثان��ة ، إلمهرست يونايتد

ل لمدة أسب�ع. يتوفر الم��د من � ف د إلعادة الطعام إ� الم�ف جب ع� العائالت إحضار ك�س البقالة أو الم�ب
 .19studentmeals-www.ousd.org/covidالمعلومات ع� 

ماذا عن الطالب الذين يبلغون من  .2
؟ هل سيتمكنون  18العمر  ا أو أ��� عام�

 من الحصول ع� اإلفطار والغداء؟

ي  18نعم. �مكن للطالب الذين يبلغون من العمر 
ا أو أ��� والذين �مكنهم توثيق أنهم طالب �ف  OUSDعام�

 الحصول ع� وجبات الطعام. 

هل �حتاج اآلباء إ� اصطحاب الطالب  .3 ي السابق أن �كون الطال 
�ن الستالم وجباتهم ، فقد ال ، ع� الرغم من أن الحكومة الف�درال�ة طلبت �ف ب حا�ف
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معهم عندما �ذهبون الستالم 
 وجباتهم؟

ا ل�ي تلتقط عائالتهم وجباتهم.  �ن جسد��  تغ�ي هذا التوج�ه. ال �حتاج الطالب إ� أن �كونوا حا�ف

هل �مكن لمنظمات التجارة التفض�ل�ة  .4
ي 

تنظ�م توز�ــــع الغذاء الخاص بها �ف
 مواقع المدارس؟

ي أنه �جب ع� ل. ع� الرغم من أننا نقدر ال. تخضع كال�فورن�ا لنظام مأوى ، مما �عىف ف ي الم�ف
 العائالت البقاء �ف

ي فتح أبوابها لتوز�ــــع الطعام. راجع األسئلة الشائعة 
ي المساعدة ، ال �مكننا دعم المدارس الفرد�ة �ف

الرغبة �ف
احات حول ك�ف�ة دعم المجتمع.   التال�ة للحصول ع� اق�ت

 OUSDهل هناك طرق أخرى لعائالت   .5
 خرى المحتاجة؟لمساعدة العائالت األ 

ة لصندوق االستجابة ال��عة  ع مبا�ش ، والذي يركز  OUSDالتابع لـ  COVID-19نعم. �مكن للعائالت الت�ب
ع� إطعام الطالب واأل� ، وضمان مرافق نظ�فة وآمنة ، ودعم التعلم المستمر ، ومساعدة األ� الضع�فة. 

 �مكن للعائالت دعم هذە المبادرة من خالل: 

نت ع� 1 ع ع�ب اإلن�ت  https://www.classy.org/give/277078/#!/donation/checkout. الت�ب

 )Twitterو  LinkedInو  Facebook. المشاركة ع� وسائل التواصل االجتما�ي ( 2

 31996. مراسلة "أوكالند" برقم 3

ي الملجأ. باإلضافة إ� ذلك ، ينظم صندوق أوكالند للت
ف لدعم مدارسنا من منازلهم أثناء التوج�ه �ف عل�م متطوعني

ي أو التدر�س ، وما  �د�ة ، أو تقد�م الدعم الفىف هل �مكنك التط�ع للمساعدة عن بعد من خالل إعداد المواد ال�ب
 إ� ذلك؟ ن��د أن �سمع منك! تط�ع هنا

ع بالطعام أو المال أو وقت التط�ع. يتوفر  �مكن للعائالت دعم بنك مقاطعة أالم�دا لألغذ�ة ، من خالل الت�ب
 ./https://donate.accfb.orgم��د من المعلومات ع� 

 رعا�ة الطفل

ي ر�ط العائالت  OUSDهل ستساعد   .1
�ف
 بموارد رعا�ة األطفال؟

-800-1نعم. �مكن للعائالت االتصال بالخط الساخن لتعل�م المستهلك ع� مستوى الوال�ة ع� الرقم 
KIDS-793  �أو االنتقال إ� موقع ال��ب عhttps://rrnetwork.org /  و

https://rrnetwork.org/family-services/find-child-care  للحصول ع� معلومات حول خ�ارات
ي تظل مفتوحة للخدمات  امج المحل�ة الىت رعا�ة الطفل. سنقوم بتحد�ث هذە األسئلة الشائعة بقائمة من ال�ب

 عندما نتل�ت هذە المعلومات. 

 الرعا�ة الصح�ة

ي  .1 .1 ال هل هناك دعم للعائالت الىت
�مكنها الوصول إ� مقد�ي الرعا�ة 

؟ ف  الصح�ة الرئ�سيني

نعم. إذا كان الطالب أو العائالت بحاجة إ� رعا�ة صح�ة عاجلة ، ف�جب عليهم االتصال بمقدم الرعا�ة 
ة ط��لة) للحصول ع� المشورة أو تحد�د موعد. �مكن  الطب�ة الخاص بهم (حىت لو لم يروا هذا الشخص لف�ت

ي تقد�م المشورة حول ما إذا كان اختبار لهذا  ا أم ال COVID-19 المزود الطىب  .مناسب�

 

ف واألطفال الصغار (من سن  ي ، ير�ب االتصال ع�3-0للبالغني  :) الذين ل�س لديهم بالفعل مزود طىب
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 3650-535-510ق��ة العبور (محطة فروتفال بارت) ،  -ال كلين�كا دي ال رازا  ●

 510-238-5462،  (.International Blvd 1030) أنطونيومركز صحة �ي سان  ●

● LifeLong  ي جميع أنحاء أوكالند) ،  -للرعا�ة الطب�ة
 4100-981-510المرك��ة (مواقع �ف

 

ف  OUSD بالنسبة للطالب اوح أعمارهم بني ي سن المدرسة (الذين ت�ت
ا) والذين  21و  4واألطفال / الشباب �ف عام�

ي ، ير�ب  ي المركز الص�ي القائم ع� المدرسةل�س لديهم مزود طىب
ي  (SBHCs)  االتصال بخط االتصال �ف

 La �ف
Clínica de La Raza  4566-481-510ع� الرقم. 

هل ستظل أي من المرا�ز الصح�ة   .2
ي حرم الجامعة األم��ك�ة 

الموجودة �ف
 المفتوحة مفتوحة؟

 . هؤالء هم: OUSDمفتوحة لخدمة االحت�اجات الصح�ة العامة للطالب  SBHCsنعم. ستب�ت ثالثة 

ف الساعة  4566-481-510.). ير�ب االتصال بالرقم 28th Ave 1700● ع�ادة هوثورن الصح�ة (   8:30بني
ا حىت  ف إ� الجمعة ليتم فحصك أو تحد�د موعد.  5صباح�  مساًء من االثنني

ق شارع  286● مركز صحة قلب الشباب (  ف الساعة  4566-481-510. ير�ب االتصال بالرقم ) 10�ش  8:30بني
ا حىت  ف إ� الجمعة ليتم فحصك أو تحد�د موعد.  5صباح�  مساًء من االثنني

-428-510. ير�ب االتصال برقم Castlemont (8711 MacArthur Blvd. ،Ste. A)● صعود الشباب / 
 ر�عاءخالل الساعات التال�ة ليتم فحصه أو تحد�د موعد: األ 3556

 : ي  مساءً  30: 4-30: 8مساًء والصحة السلوك�ة:  30: 4-30: 1طىب

 www.ousd.org/covid-19studenthealth�مكن العثور ع� المعلومات ع� 

 تصار�ــــح عمل الطالب

معالجة طلبات  OUSDهل ستواصل  .1
ة  تصار�ــــح العمل الجد�دة خالل ف�ت

عندما يتم إغالق  إغالق المدرسة؟
 المدارس للتعل�م الشخ�ي 

ة إغالق المدرسة. ومع ذلك ، ستتم عمل�ة طلب ت��ــــح  OUSDنعم. سوف  معالجة تصار�ــــح العمل خالل ف�ت
ا ع�ب نماذج  ون��  .PDFبدً� من النسخ الورق�ة أو ملفات  Googleالعمل إل��ت

 

ي عرض عمل: 
 بعد تل�ت

 https://forms.gle/1tuRV8qFJhL9G7Tz5الموجود هنا:  Google● �كمل الطالب نموذج 

 https://forms.gle/jW1KPQtffQ9TiZAF6الموجود هنا:  Googleمر / الو�ي نموذج ● �كمل و�ي األ 

ي إ� صاحب العمل 
ويف ي لصاحب العمل و�رسل رسالة ب��د إل��ت

ويف �د اإلل��ت ● �حصل الطالب ع� عنوان ال�ب
 https://forms.gle/R5xdC4nkKczDPvBT8الموجود هنا:  Googleلنموذج 

ا. يرسل ع�ب ● يراجع مكتب التعلم المر  تبط النماذج الثالثة المكتملة ، و�صدر ت��ــــح عمل إذا كان ذلك مناسب�
ي للطالب 

ويف �د اإلل��ت ي ت��ــــح العمل المكتمل إ� عنوان ال�ب
ويف �د اإلل��ت  .OUSDال�ب
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ي 
ويف �د اإلل��ت ون�ة من ت��ــــح العمل ، و�ع�د توج�ه �سخة إ� عنوان ال�ب ● �حتفظ الطالب بنسخة إل��ت

ون�ة من ت��ــــح العمل. لصاحب ا ا االحتفاظ بنسخة إل��ت  لعمل ، بح�ث �مكن لصاحب العمل أ�ض�

مالحظة: إذا وعندما يتمكن الطالب وصاحب العمل من الوصول إ� الطابعة ، ف�جب عليهما 
 طباعة ت��ــــح العمل وتوق�عه. 

هل هناك معاي�ي محددة �جب ع�   .2
الطالب است�فائها للحصول ع� ت��ــــح 

 عمل؟

فما فوق �مكنهم الحصول ع� تصار�ــــح عمل. باإلضافة إ� ذلك ، �مكن  12نعم. فقط الطالب من سن 
ف ع� معدل ترا��ي  ٪ أو أع� الحصول ع� تصار�ــــح عمل. 90أو أع� وحضور بنسبة  2.0للطالب الحاصلني

ي 
طلب ت��ــــح عمل من طالب ، سيتصل مكتب التعلم المرتبط بمدير مدرسة حضور الطالب عند تل�ت

 .  للتحقق من است�فاء هذە المعاي�ي

ي  .3 هل هناك حدود لعدد الساعات الىت
�مكن للطالب العمل فيها أثناء إغالق 

 المدارس؟

ي جل
ي أن الحدود نعم. ع� الرغم من أن المدارس ل�ست مفتوحة ماد�ا ، فإن المدرسة ال تزال �ف سة. هذا �عىف

ي قد �عملها الطالب ال تزال سار�ة. ما لم يتم تطبيق استثناءات معينة ، فإن هذە  العاد�ة لعدد الساعات الىت
 :  الحدود �ي

ي أ�ام المدرسة.  12-13● 
ي عطالت نها�ة األسب�ع والعطالت المدرس�ة. قد ال تعمل �ف

 سنة: قد �عمل فقط �ف

ي عطالت نها�ة 14-15● 
ي أ�ام المدرسة  8األسب�ع والعطالت المدرس�ة ، قد تعمل  سنة: �ف

ي اليوم. �ف
ساعات �ف

ي اليوم.  3، قد تعمل 
 ساعات فقط �ف

ي عطالت نها�ة األسب�ع والعطل المدرس�ة واأل�ام السابقة لعطالت نها�ة األسب�ع  16-17●  ●
سنة: �ف

ي أ�ام  8والعطالت المدرس�ة ، قد تعمل 
ي اليوم. �ف

ساعات  4الدراسة األخرى ، قد تعمل ساعات �ف
ي اليوم. 

 فقط �ف

ي  .4 هل هناك قيود ع� أنواع العمل الىت
ي ضوء أوامر 

�مكن للطالب الق�ام بها ، �ف
ي المكان؟

 المأوى �ف

ي المكان الصادرة عن إدارة الصحة 
ي مقاطعة أالم�دا االمتثال ألوامر اإليواء �ف

نعم. �جب ع� كل شخص �ف
ي مقاطعة أالم�د

ا لهذە األوامر ، ال �جوز لألفراد مغادرة منازلهم إال من أجل العامة �ف ا والحا�م نيوسوم. وفق�
 الق�ام بوظائف "أساس�ة" (مثل الرعا�ة الصح�ة وتوز�ــــع الطعام و�نفاذ القانون ، وما إ� ذلك). 

 

قائمة مقاطعة أالم�دا "للوظائف األساس�ة" متاحة ع� 
http://www.acphd.org/media/559658/health-officer-order-shelter-in-place-

20200316.pdf  وقائمة وال�ة كال�فورن�ا للوظائف األساس�ة متاحة ع� الموقع ،
https://covid19.ca.gov/img/EssentialCriticalInfrastructureWorkers.pdf. 

 

ي  من أصحاب العمل إ�مال نموذج تصديق ع� االمتثال OUSDكما هو موضح أعالە ، �طلب 
ألوامر المأوى �ف

مكانه ، والذي ينص ع� أنه ، إذا كان صاحب العمل �طلب من الطالب مغادرة منازلهم من أجل إ�مال واجبات 
 عملهم ، فذلك ألن صاحب العمل �قوم بوظائف أساس�ة. 

هل تنطبق هذە الحدود ع� الطالب  .5
 الذين لديهم تصار�ــــح عمل موجودة؟

ا أو تم إصدارە بالفعل ، ال �مكن لطالب  مغادرة  OUSDنعم. بغض النظر عما إذا كان ت��ــــح العمل جد�د�
ل للعمل ما لم �كن صاحب العمل �قع ضمن قطاع الصناعة األساس�ة. ال �جب ع� أصحاب العمل غ�ي  ف الم�ف

ي مرافقهم ، و�جب
ي مطالبة الطالب بالتواجد المادي �ف

ف االستمرار �ف ف  األساسيني ع� أصحاب العمل األساسيني
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ضمان اإلبعاد والنظافة االجتماع�ة المناسبة داخل مرافقهم. نحن �شجع العائالت ع� االتصال بأصحاب 
ور�ة ، وأن �سأل عن إجراءات اإلبعاد والنظافة االجتماع�ة.   العمل للتأ�د من أنها �ف

 


