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תאריך תיקון)03/03/2022; 17/02/22 ;;18/11/2021( :

 .1שמירה על בריאות ובטיחות
עבור כל אסטרטגיית הפחתה המפורטת להלן ( ,)A–Hנא לתאר כיצד ה LEA-ישמור על בריאותם ובטיחותם של תלמידים ,מחנכים וצוות אחר,
והמידה שבה אימצה מדיניות ,ותיאור של כל מדיניות כזו ,על כל אחת מהמלצות הבטיחות הבאות שנקבעו על ידי ה( .CDC-מגבלת  1000תווים לכל
קטע)
א .חבישת מסכות אוניברסלית ונכונה
לאחר פקיעת המנדט של מדינת ניו ג'רזי המחייב מיסוך אוניברסלי בית ספרי והנחיות מעודכנות שהתקבלו מהמרכזים לבקרת מחלות
ומניעתן ( )CDCומחלקת הבריאות של ניו ג'רזי ( ,)NJDOHולאחר התייעצות עם מחלקת הבריאות של מרכז ברגן ,בתי הספר הציבוריים של
קלוסטר יפעלו לפי פרוטוקול מיסוך אופציונלי החל ב 7-במרץ  .2022מיסוך חובה עשוי להיות מיושם מחדש בתקופות של קצת הדבקה
מוגבר או עבור כיתות עם התפרצויות פעילות .תלמידים שיחזרו לבית הספר במהלך הימים  6-10של בידוד או הסגר יידרשו לעטות מסכה
או להישאר בבית במשך כל ימי ההסגר.
ב .ריחוק פיזי (למשל ,כולל שימוש במחזורים/פודינג)

תלמידים וצוות יעקבו אחר ריחוק חברתי בתוך בית הספר ,במידה המרבית המעשית .התלמידים ישמרו על שלושה מטרים של ריחוק
חברתי ,בהתבסס על הנחיות  CDCו ,NJDOH-שתוקנו במרץ  .2021התלמידים ימשיכו להישאר במחזורים בכיתה לארוחת צהריים.
מחוז בית הספר יגביל את השימוש בציוד ובפריטים משותפים .אם יש לחלוק ציוד ,הציוד או הפריטים ינוקו או יחוטאו בין השימוש.
בתי הספר הציבוריים של  Closterיצייתו לכל ההנחיות וההנחיות המעודכנות שיסופקו על ידי מחלקת החינוך של ניו ג'רזי ומחלקת הבריאות
של ניו ג'רזי לשנת הלימודים .2021-2022
ג .שטיפת ידיים ונימוס נשימתי
בכיתות בית הספר היסודי  ,Hillsideכולן כוללות כיורים ,סבון וחומר חיטוי ידיים לשטיפת ידיים תכופה .כיתות חטיבת הביניים של Tenakill
לא בכולן כוללות כיורים ,כך שהתלמידים והצוות יפעלו על פי לוח זמנים לשטיפת ידיים קבועה לאורך כל היום .בכיתות חטיבת הביניים יש
עמדות לחיטוי ידיים לשימוש התלמידים והצוות .בכיתות ,בחדרי טיפול ובחדרי מבחן ,שיתוף חפצי הדרכה וחומרי הדרכה יוגבל .לתלמידים
יהיו חומרים ,ציוד ומשאבים משלהם .במקרה של שיתוף חפץ או חומר כלשהו,המורה ישתמש במגבוני החיטוי שסופקו על ידי המחוז כדי
לחטא אותו.
בתי הספר הציבוריים של  Closterיצייתו לכל ההנחיות וההנחיות המעודכנות שיסופקו על ידי מחלקת החינוך של ניו ג'רזי ומחלקת הבריאות
של ניו ג'רזי לשנת הלימודים .2021-2022

ד .ניקיון ותחזוקת מתקנים בריאים לרבות שיפור האוורור.
ניקיון וחיטוי שוטפים של המתקנים יושלם על ידי צוות התחזוקה והמשמורת ,לרבות ניקוי וחיטוי תכופים יותר למשטחים בסיכון גבוה
ונוגעים בהם לעתים קרובות .האפוטרופוסים ינקו ויחטאו שולחנות צהריים בין כל שימוש בודד .התלמידים מקבלים מגבון חיטוי לשימוש על

שולחנות משותפים בין כיתות ותלמידים .הניקוי והחיטוי יהיו קפדניים ומתמשכים ויתבצעו לפחות מדי יום .לוחות הזמנים היומיים של
הניקיון יהיו במעקב ויותאמו לפי הצורך.
המחוז כבר נקט בצעדים לשיפור האוורור והבטחת בריאותם ובטיחותם של התלמידים והצוות .כל מאווררי יחידות הכיתה פועלים כראוי כדי
לוודא שאוויר חיצוני מוכנס לכיתות .בכיתות יש מיזוג אוויר ,שעוזר לשפר את האוורור.
בתי הספר הציבוריים של  Closterיצייתו לכל ההנחיות וההנחיות המעודכנות לניקוי ותחזוקת מתקנים בריאים שיסופקו על ידי מחלקת
החינוך של ניו ג'רזי ומחלקת הבריאות של ניו ג'רזי לשנת הלימודים .2021-2022
ה .איתור מגע בשילוב עם בידוד והסגר ,בשיתוף מחלקות הבריאות הממלכתיות ,המקומיות ,הטריטוריאליות או השבטיות
 .מדיניות מועצת החינוך  5141.2מורה כי איתור הקשר יתבצע על ידי מחלקת הבריאות .מנהלי בתי הספר הציבוריים של קלוסט ואחיות
בית הספר יתקשרו עם מחלקת הבריאות של אמצע ברגן לגבי מקרי  COVID-19וכדי לספק כל מידע מבוקש לאיתור קשר.
ייתכן שיידרש הסגר עבור תלמידים ,מורים וצוות שייתכן ונחשפו ל .COVID-19-אנשי קשר קרובים ,שזוהו באמצעות מעקב אחר מגע,
צריכים להסגר אלא אם כן הם מחוסנים במלואם ,או שנבדקו חיוביים ב 3-החודשים האחרונים ,ואין להם תסמינים כלשהם .תלמידים ,מורים
וצוות שנמצאים בהסגר צריכים להישאר בבית ולפעול לפי ההנחיות של מחלקת בריאות הציבור המקומית לגבי מתי בטוח להם להיות
בקרבת אחרים .אם ילד עם מוגבלות נדרש להסגר ,בית הספר נדרש לספק שירותים בהתאם לחוקי הנכות הפדרליים .לא יידרש הסגר רק
בגלל נסיעות מחוץ למדינת ניו ג'רזי .בתי הספר הציבוריים של  Closterיציית ככל האפשר להנחיות והנחיות נוספות לאיתור קשר שיסופקו
על ידי מחלקת החינוך של ניו ג'רזי ומחלקת הבריאות של ניו ג'רזי לשנת הלימודים .2021-2022
ו .בדיקות אבחון
וסקר לפני ההגעה בכל יום ,הצוות והסטודנטים יבצעו בדיקה עצמית לאיתור תסמיני  ,COVID-19חשיפה ונסיעות .כל ההורים חייבים לאשר
את הסכם אישור הורים  COVID-19של  .Closter Public Schoolsיתרה מכך ,על ההורים להסכים להשאיר את התלמידים בבית ולדווח
לאחות בית הספר על כל שינוי בתסמיני  COVID-19של ילדם ,בחשיפה ו/או במצב הנסיעה.
כל מי שיש לו חום או תסמיני  COVID-19במהלך יום הלימודים יופנה למשרד אחות בית הספר .האחות תבדוק את הפרט .סטודנט המציג
תסמינים של  COVID 19עשוי להידרש להגיש מבחן .COVID 19

 Closter Public Schoolsשיתף פעולה עם  FAST MEDו Bio Reference Labs-כדי לספק בדיקות  COVID-19שבועיות בחינם לכל הצוות,
התלמידים ,ההורים וחברי הקהילה .הבדיקה מתקיימת בימי שלישי ,בין השעות  ,16:00-19:00בחניון העליון של בית הספר היסודי הילסייד.
בתי הספר הציבוריים של  Closterיצייתו לכל ההנחיות וההנחיות המעודכנות לאבחון ובדיקות סקר שיסופקו על ידי מחלקת החינוך של ניו
ג'רזי ומחלקת הבריאות של ניו ג'רזי לשנת הלימודים .2021-2022
ז .מאמצים למתן חיסונים למחנכים ,צוותים אחרים ולתלמידים ,אם הם זכאים.
בתי הספר הציבוריים של  Closterתואמו עם משרד ההנהלה של מחוז ברגן ו Englewood Health-כדי לספק חיסונים למחנכים ולצוות
במהלך שנת הלימודים  .2020-2021אם יתקיימו הזדמנויות חיסון נוספות למחנכים ,צוות ותלמידים ,נעביר את המידע לקבוצות הזכאיות.
בתי הספר הציבוריים של  Closterיצייתו לכל ההנחיות וההנחיות המעודכנות למתן חיסונים שיסופקו על ידי מחלקת החינוך של ניו ג'רזי
ומחלקת הבריאות של ניו ג'רזי לשנת הלימודים .2021-2022
ח .התאמות מתאימות לילדים עם מוגבלות בהתייחס למדיניות הבריאות והבטיחות
לסטודנטים עם מוגבלות יטופלו כל ההתאמות המתאימות על סמך הצרכים שזוהו ב IEP-שלהם ,אשר יתמכו בבריאותם ובבטיחותם .זה
יכלול התייעצות עם מורים ,צוות לימוד ילדים וספקי שירות קשורים על מנת להבטיח שכל אמצעי הזהירות נמצאים במקום ,כמו גם כל
אספקהאו משאבים הדרושים כדי לספק את צרכיהם.
בתי הספר הציבוריים של  Closterיצייתו לכל ההנחיות וההנחיות המעודכנות להתאמות מתאימות לילדים עם מוגבלות בהתייחס למדיניות
הבריאות והבטיחות שיסופקו על ידי מחלקת החינוך של ניו ג'רזי ומחלקת הבריאות של ניו ג'רזי לשנת הלימודים . 2021-2022

 .2הבטחת המשכיות השירותים

א .תאר כיצד ה LEA-תבטיח את המשכיות השירותים ,לרבות אך לא רק שירותים לתת מענה לצרכים האקדמיים של הסטודנטים ולצרכים
החברתיים ,הרגשיים ,הנפשיים ,ואחרים של הסטודנטים והצוותים ,שעשויים לכלול סטודנטים .שירותי בריאות ומזון( .מגבלת  1000תווים).
עבור שנת הלימודים  Closter Public Schools ,2021-2022יספקו רצף מלא של שירותים אישיים .נעקוב אחר תוכנית הלימודים שפותחה על
ידי קונסורציום לימודים של העמק הצפוני .התלמידים יוערכו בתחילת השנה ,באמצעות הערכות  )Aimsweb (K-2ו )Linkit (3-8-כדי לקבוע
את הרמות האקדמיות שלהם .מורים ישתמשו בנתוני הערכה כדי לתת מענה לצרכים של כל התלמידים באמצעות מטלות ,חומרים ,הוראה
והערכות מובחנים .יועצי בתי ספר ימשיכו לספק תמיכה בבריאות חברתית-רגשית-נפשית לתלמידים באמצעות תכנית  ,ICAREתכנית ייעוץ
ושירותי ייעוץ .הוספנו יועץ בית ספר נוסף בבית הספר התיכון  Tenakillוכספי המענק של תוכנית ההצלה האמריקאית ישמשו להוספת יועץ
בית ספר נוסף בבית הספר היסודי הילסייד .צוותי ההתערבות וההפניה ישתמשו באוסף של נתונים ומידע כדי לזהות ,לסנן ,לשתף פעולה
וליישם התערבויות לקידום הצלחת התלמידים .המחוז שלנו אינו מספק שירות מזון ,אך אנו נעבוד עם  PTOשל  Closterכדי לתאם שירותי
הזמנת ארוחת צהריים לכל התלמידים.

 .3הערות ציבוריות
א .תאר כיצד ה LEA -ביקשה הערות פומביות על התוכנית שלה ,וכיצד היא לקחה את הערות הציבור הללו בחשבון בפיתוח התוכנית שלה .שימו לב,
ה ARP-דורש ש LEA-יבקשו הערות פומביות עבור כל עדכון של  60יום לתכנית( .מגבלת  1000תווים)

הוועדה לפתיחה מחדש של בית הספר ,הכוללת מנהלים ,מורים ,צוות ,חברי ועד החינוך והורים ,התכנסה ב 9-ביוני  2021כדי לספק הערות
לתוכנית .המפקח הציג את התוכנית בפני מועצת החינוך והקהילה בישיבת ועד החינוך ב 14-ביוני  ,2021אשר פורסמה כנדרש .התוכנית
פורסמה באתר  ,Closter Public Schoolsעם תרגומים לעברית ,קוריאנית וספרדית.
ב .תאר כיצד הוועדה הבטיחה שהתוכנית תהיה במתכונת מובנת ואחידה; כתוב במידה האפשרית בשפה שהורים יכולים להבין או ,אם לא ניתן
לספק תרגומים כתובים להורה בעל שליטה מוגבלת באנגלית ,יתורגם בעל פה עבור הורה כזה; ולפי בקשה של הורה שהוא יחיד עם מוגבלות
כהגדרת ה ,ADA-יינתן במתכונת חלופית הנגישה לאותו הורה( .מגבלת  1000תווים).

התוכנית תפורסם באתר האינטרנט של  Closter Public Schoolsבאנגלית ,עברית ,קוריאנית וספרדית .אנשים עם מוגבלויות יכולים
להשתמש בטכנולוגיה מסייעת במכשירים שלהם כדי לגשת לתוכנית באתר האינטרנט שלנו.

