
 :)SRS( برنامج دعم العودة إلى المدرسة 
األسئلة المتداَولة

أعلنت Fairfax County في 14 أغسطس عن برنامج دعم العودة إلى 
المدرسة )SRS( الجديد الذي ُوِضع ليكون تصدًيا لجائحة كوفيد-19 والعودة 

االفتراضية إلى المدارس في هذا العام. سوف يوفر دعم العودة إلى المدرسة 
)SRS( برنامج اليوم الكامل لدعم تعلم األطفال بفعالية ومشاركة خالل اليوم 
األكاديمي االفتراضي لمدارس Fairfax County العامة )FCPS( وسيتيح 

لألطفال فرًصا الستكشاف األنشطة والمشاركة فيها واالسترخاء واالستمتاع بها 
 The Great Outdoors: Road Trips Through :بناًء على منهج البرنامج

.the Americas

وإليكم أجوبة عن أكثر األسئلة المتداَولة حول البرنامج:

ما الجهة التي تقدم البرنامج؟
تقدم حكومة Fairfax County البرنامَج من خالل مكتب األطفال، الذي يوفر 

الرعاية التعليمية للطالب قبل المدرسة وبعدها من خالل برنامج دعم أطفال 
 )OFC( وسوف يجري تسكين المعلمين من مكتب األطفال .)SACC( المدارس

على برنامج دعم العودة إلى المدرسة.

أين سيكون موقع برنامج دعم العودة إلى المدرسة )SRS(؟ 
من المقرر تقديم برنامج دعم العودة إلى المدرسة )SRS( في 37 مدرسة عامة 

 .Key and Kilmer منها 35 مدرسة ابتدائية ومراكز ،Fairfax County في
وسيكون التسجيل محدوًدا من أجل الحفاظ على تعليمات التباعد االجتماعي 

وحفاًظا على الصحة.

ما مواعيد برنامج دعم العودة إلى المدرسة )SRS(؟
يبدأ برنامج SRS في 8 سبتمبر 2020. وُيعاد تقييم حالة البرنامج كلما طرأت 

تحديثات من جانب مدارس Fairfax County العامة )FCPS( سواء في التعليم 
ا. على اإلنترنت أو شخصّيً

ما عدد ساعات برنامج دعم العودة إلى المدرسة )SRS(؟
يبدأ برنامج دعم العودة إلى المدرسة )SRS( من االثنين إلى الجمعة من 7:30 

صباًحا إلى 6 مساًء ليالئم ظروف اآلباء الذين يعملون خارج المنزل أو 
قد يحتاجون إلى خدمات اليوم الكامل. وسوف ُتنفَّذ جميع إرشادات الصحة 

 ،)CDC( والسالمة الحالية الصادرة عن مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
كاستخدام أغطية الوجه، وتعليمات التباعد االجتماعي، وممارسات التنظيف 

والتعقيم المحّسنة. 

كم عدد األطفال الذين سيحصلون على الخدمة في كل موقع؟
سيكون البرنامج قادًرا على استيعاب حوالي 60 طفاًل لكل موقع. وسيحتوي 
كل فصل دراسي على مجموعة ال تزيد عن 10 أطفال يظلون مًعا كل يوم، 

باإلضافة إلى طاقم ثابت من الموظفين لدعم تعلمهم عبر اإلنترنت وتواصلهم 
الشخصي.

كيف سيدعم البرنامج التعلَم االفتراضي لطفلي؟
تعمل مدارس Fairfax County العامة )FCPS( بالشراكة مع برنامج دعم 

العودة إلى المدرسة )SRS( لتوفير التطوير المهني في تقنيات التعلم االفتراضية 
لموظفي برنامج SRS. وسيتعاون موظفو برنامج SRS مع العائالت على أساس 

مستمر لمواءمة الدعم لجداول التعلم االفتراضية لألطفال وسيوفرون مساحة 
تسمح بدعم تعلم األطفال خالل اليوم الدراسي.

ا؟ هل سيوفر البرنامج تعليًما أكاديمّيً
موظفو برنامج دعم العودة إلى المدرسة )SRS( هم موظفون في مكتب الطفل 

التابع لـ Fairfax County، وليس لمدارس Fairfax County العامة. وسيدعم 
ا.  موظفو برنامج SRS التعلم االفتراضي لألطفال ولكن لن يقدموا تعليًما أكاديمّيً

م ليُحل محل التعلم االفتراضي أو ليكون نسخة  وذلك ألن البرنامج لم ُيصمَّ
م لدعمه من خالل ضمان قدرة الطالب على الوصول إلى اليوم  منه، وإنما ُصمِّ

األكاديمي في مدارس Fairfax County العامة والحصول على الدعم الفني 
والمشاركة التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح. 

ما تعليمات الصحة والسالمة المقررة في المكان؟
تحَظى سالمة كل من الموظفين والطالب في برنامج دعم العودة إلى المدرسة 

بأهمية قصوى. لذا نّتبع في برنامج SRS إرشادات الصحة والسالمة الحالية 
الصادرة عن مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )CDC(، باإلضافة إلى 

إرشادات من وزارة الصحة في Fairfax County. وباإلضافة إلى ذلك، 
يجري اتخاذ التدابير التالية:

سيكون الطالب في مجموعات مكونة من 10 طالب أو أقل في الفصل  	�
الواحد.

سيبقى الطالب مًعا كمجموعة طوال اليوم مع الموظفين أنفسهم. 	�

تجرى أعمال التنظيف المقررة للمناطق التي يكُثر لمسها على مدار اليوم. 	�
غير مسموح باستقبال أي زّوار. 	�

عند بوابة تسجيل الوصول اليومي ُتقاس درجات حرارة الموظفين والطالب  	�
وطرح مجموعة من األسئلة الصحية قبل دخول الموظفين والطالب للمبنى.

سُيطلب من األطفال والموظفين ارتداء أقنعة الوجه طوال اليوم. 	�

ضمان وجود تباعد اجتماعي بما ال يقل عن ستة أقدام. 	�

أيظل بإمكاني تسجيل طفلي إذا كان برنامج دعم العودة إلى المدرسة 
م في مدرستي األساسية؟ )SRS( ال ُيقدَّ

نعم. يمكنك، بغض النظر عن مدرستك األساسية، اختيار حضور موقع برنامج 
SRS األقرب إليك أو األكثر مالءمة لك.

هل هناك أي شروط ألهلية االلتحاق بالبرنامج؟
نعم، برنامج SRS مخصص لألطفال من مرحلة رياض األطفال حتى الصف 

السادس. يجب أن تكون العائالت مقيمًة في Fairfax County أو مدينة 
.Fairfax

SRS - دعم العودة إلى المدرسة

تابع في ظهر الورقة



هل يجب أن تكون العائالت عاملًة حتى يتسنى ألطفالهم المشاركة؟
ال، برنامج دعم العودة إلى المدرسة )SRS( ال يشترط العمل ألهلية المشاركة. 

هل المساعدة المالية متاحة؟
هناك جدول رسوم متدرج متاح للعائالت المؤهلة بحسب الدخل. هذا باإلضافة 
إلى إتاحة مساعدة مالية أيًضا. ويجب على العائالت التي قد تحتاج إلى مساعدة 

مالية إضافية أو وسيلة مواصالت التقدم بطلبها عند التسجيل حتى يتمكن موظفو 
التسجيل من تقديم المساعدة بشكل أفضل.

لماذا التسجيل محدود؟
إن برنامج دعم العودة إلى المدرسة )SRS( لديه تسجيل محدود من أجل استيعاب 
برنامج اليوم الكامل، باإلضافة إلى إرشادات التباعد االجتماعي، ودعم إجراءات 

م لمساعدة األسر األكثر احتياًجا،  الصحة والسالمة اإلضافية. والبرنامج مصمَّ
التي قد ال تتمكن من الحصول على موارد أخرى، ولتقليل فجوات الفرص التي 

قد تتسع دون تعليمات شخصية. 

كيف يختلف هذا البرنامج عن برنامج دعم أطفال المدارس )SACC(؟
لم يعد برنامج دعم أطفال المدارس )SACC( متاًحا. وسيعمل برنامج دعم العودة 

إلى المدارس )SRS( بتخصيص مدرسين من مكتب األطفال )OFC( وسيوفر 
بيئة آمنة للطالب للتعلم. برنامج )SRS( هو برنامج يوم كامل، وهو يدعم التعلم 

االفتراضي خالل اليوم األكاديمي، مع تقديم رعاية قبل المدرسة وبعدها. وعندما 
ال يشارك األطفال في برنامج SRS في يومهم الدراسي األكاديمي االفتراضي، 

 فستتاح لهم فرص الستكشاف األنشطة بناًء على منهج البرنامج: 
.The Great Outdoors: Road Trips Through the Americas

هل يمكنني التسجيل على أساس يومي أو أسبوعي أو حسب الحاجة؟
ال، فالبرنامج مصمم لتقديم رعاية ودعم ثابت للتعلم االفتراضي لألطفال على 

أساس شهري فقط. لذا يجب تسجيل الطالب في البرنامج الكامل لمدة خمسة أيام 
في األسبوع.

هل يمكنني تسجيل طفلي في اليوم الدراسي األكاديمي فقط إذا لم نكن 
بحاجة إلى مكونات رعاية ما قبل المدرسة وبعدها؟

ال، فبرنامج دعم العودة إلى المدرسة )SRS( هو برنامج ليوم كامل يقدم الدعم 
لألطفال خالل اليوم الدراسي وكذلك الرعاية قبل المدرسة وبعدها. وعندما ال 
يشارك األطفال في برنامج SRS في يومهم الدراسي األكاديمي االفتراضي، 

 فستتاح لهم فرص الستكشاف األنشطة بناًء على منهج البرنامج: 
.The Great Outdoors: Road Trips Through the Americas

م وجبات غذائية؟ هل سُتقدَّ
م وجبات اإلفطار والغداء والوجبات الخفيفة بعد الظهر هذا  نعم، سوف تقدَّ

باإلضافة إلى خدمات الغذاء والتغذية التابعة لمدارس Fairfax County العامة 
 .)FCPS(

هل ستكون هناك وسائل للتنقل؟
سيعمل موظفو المقاطعة ومدارس Fairfax County العامة )FCPS( على 

ضمان أال يكون النقل عائًقا أمام مشاركة العائالت في برنامج دعم العودة إلى 
المدرسة )SRS(. ويجب على العائالت التي تحتاج إلى وسائل نقل تقديم طلباتها 

عند التسجيل.

هل ستتوفر أجهزة حواسيب محمولة وإمكانية الوصول إلى اإلنترنت؟
يجب على الطالب إحضار أجهزة حواسيبهم المحمولة الشخصية أو الخاصة 

بالمدرسة. ويكون االتصال الالسلكي باإلنترنت متوفًرا في جميع مواقع برنامج 
.SRS

هل يمكن لطفلي من ذوي االحتياجات الخاصة المشاركة، وهل سيتلقى 
تعليًما مخصًصا؟

نعم، سوف تستوعب جميع مواقع برنامج SRS األطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة. وباإلضافة إلى ذلك، ستخدم مواقع مركز Key and Kilmer على 

وجه التحديد األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 21 عاًما من ذوي 
اإلعاقات المتعددة. سيتعاون موظفو برنامج SRS مع العائالت على أساس مستمر 
لمواءمة الدعم لجداول التعلم االفتراضية لألطفال وسيوفرون مساحة تسمح بدعم 

تعلم األطفال خالل اليوم الدراسي.

ما رسوم التسجيل في البرنامج؟
 برنامج دعم العودة إلى المدارسة )SRS( للعام الدراسي 2020-2021 

ا. الرسوم المذكورة أدناه ُتدَفع شهرّيً

طفل واحد  ل  دخل األسرة المعّدّ

 $1,472 131,000$ فأكثر 

 $1,272  117,900 - 130,999

 $1,076  104,800 - 117,899

 $876  91,700 - 104,799

 $676  78,600 - 91,699

 $476  65,500 - 78,599

 $280  52,400 - 65,499

 $80 52,399 فأقل 

تسري األسعار المخفَّضة على العائالت التي سجلت طفلين أو أكثر. يبلغ الخصم 
عن الطفل الثاني 10%، ويحصل الطفل الثالث وكل طفل إضافي على خصم 

.%20

هذا باإلضافة إلى إتاحة مساعدة مالية أيًضا. ويجب على العائالت التي قد تحتاج 
إلى مساعدة مالية إضافية أو وسيلة مواصالت التقدم بطلبها عند التسجيل حتى 

يتمكن موظفو التسجيل من تقديم المساعدة بشكل أفضل.

كيف يمكنني التسجيل؟
يبدأ التسجيل في األسبوع الذي يبدأ يوم 24 أغسطس 2020. للحصول على 

معلومات إضافية وللتسجيل اتصل بالرقم 8989-449-703 أو تفضل بزيارة 
الموقع Fairfaxcounty.gov/OFC. خدمات الترجمة متاحة.

في حالة عدم اإلشارة إلى رقم الهاتف النصي، استخدم 711/خدمة االتصال 
للصم والبكم في فيرجينيا: ُتجَرى التسهيالت المعقولة عند الطلب؛ اتصل على 

رقم 703-449-1414. 
منشور Fairfax County، فيرجينيا. ُطبع في 8/2020

Fairfax County

Fairfaxcounty.gov/OFC


