
 

 

 קורונהתשובה לווירוס 

 שאלות נפוצות

 של וירוס הקורונה? האפשרית להתפשטותמחוז כדי להתכונן בעשה נמה  .1

שלנו כוללת "תכנית תגובה לפנדמיה"  התכנית המחוזית המקיפה לבטיחות בתי הספר

ובה; ש; תהערכות; הקלההמתייחסת לארבעה שלבים של ניהול לשעת חירום (מניעה/

 פיה.-על בדבקות פועליםהתאוששות). תכנית זאת הופעלה, ואנו 

 ?COVID-19-האם נדרשים בתי הספר להיסגר אם תלמידים או חברי סגל יאובחנו ב .2

תלמיד או חבר סגל שבדיקתו חיובית, ייסגר בית הספר  בבית ספר כאשר מתגלה לראשונה

אמצעי זהירות  לשמשרד הבריאות המקומי ויניח תכנית יחקור שעות שבהם  24כולו למשך 

להוביל  הכלת החשיפה העלולהצורך נוספים כלשהם שבהן נדרש בית הספר לנקוט ל

מחלקת ין בית הספר כולו בהתאם להנחיות בתקופה זאת, יחוטא בנילסגירה נוספת. 

שאושרו. סגירה  בעובדי ניקיוןתוך שימוש  )NYS DOH(הבריאות של מדינת ניו יורק 

בכל  ידי מחלקת הבריאות המקומית-שעות היא החלטה שתתקבל על 24-נוספת מעבר ל

 .מקרה לגופו

 ?COVID-19-חבר סגל או תלמיד באובחן למשך כמה זמן ייסגר בית ספר אם  .3

, ידרשו רשויות COVID-19אם תלמיד או חבר סגל שהה בבית הספר לפני שזוהה כמקרה 

שעות לצורך חיטוי בניין בית הספר כולו, כאשר  24-הבריאות המקומיות סגירה מיידית ל

בדיקה לאיתור אנשי קשר שאיתם נפגש המקרה החיובי, ויציגו ברשויות הבריאות יתחילו 

 ולל משך הזמן ההולם של סגירת בית הספר. תכנית לאסטרטגיית הכלה, כ

ימים), ולימודים יתקיימו בצורה  3-במידה וייסגר בית ספר לאורך זמן (למשך למעלה מ .4
 מקוונת, מה עלי לעשות אם אין בביתי גישה למחשב או לשירות אינטרנט?

להשאלה. אנו גם בתהליך רכישה של מספר מכשירי נקודה  Chromebooksבמחוז  זמינים

ת אלחוטית בטוחה ופשוטה ורתקשה, שיספקו לתלמידים ניידים מסוננים )hotspot( חמה

 לאינטרנט. למידע נוסף אנא התקשרו אל "המחלקה לטכנולוגיה חינוכית" 



)Instructional Technology Department(  או בדואר אלקטרוני  792-4892בטלפון

  woodmere.net-akavanagh@hewlettלכתובת 

במידה ותתקיים סגירת בתי ספר ממושכת, האם יצופה מבני/בתי להגיש עבודות  .5
 בצורה מקוונת?

 ידי כל מורה-דבר זה סביר מאוד, אך יהיה תלוי ברמת הכיתה ובמורה. הציפיות ייקבעו על

והן יועברו להורים של כל תלמיד. תלמידים שייתקלו בקושי בהגשת עבודות בצורה 

 אלקטרונית לא ייענשו, ותינתן להם הזדמנות להגיש עבודות כשבית הספר ייפתח מחדש.

אם תהיה הודעה על סגירה ממושכת של בתי ספר, מתי יוכלו התלמידים לצפות לקבל  .6
 משימות?

לו לספק לתלמידים משימות ומועדי הגשה עד סוף היום הציפייה היא שכל המורים יתחי

 הראשון שבו ייסגר בית הספר.

 כיצד ישתפו המורים מידע על עבודה כיתתית ומשימות? .7

יקיימו תקשורת עם הורים באמצעות דואר אלקטרוני,  )P-5מורי בתי ספר יסודיים (כיתות 

), כדי Google Classroom-ו Seesawאו בפלטפורמת התקשורת המקובלת שלהם (כגון 

 לשתף חומרי הוראה, משימות, ו/או הוראות הגשה.

 יב) יקיימו קשר באמצעות "פורטל ההורים קמפוס אינסופי"-מורי בתי ספר תיכון (כיתות ו

)Infinite Campus Parent Portal(  ,שבו יתוו המורים את תהליך הגישה לחומרי הוראה

 השלמת משימות, והגשת עבודות.

אם תלמיד תיכון נעדר עקב מחלה במשך ההתפרצות הזאת, האם ייחשב כמי שלא  .8
 פי מדיניות הנוכחות?-על בחובותיועמד 

פיו בקשה לערעור -המדיניות מאפשרת הגנה לתלמידים באמצעות תהליך ערעור עללא. 

 תוגש בכתב למנהל הבנין ותכלול הצהרה בכתב המתארת את הבסיס לערעור.

 ההתפרצות והשלכותיה על בתי הספר שלנו? כיצד אתעדכן לגבי .9

ליידע אתכם באמצעות אתר האינטרנט שלנו ודוא"ל. הנה הקישור למידע  המחוז ימשיך
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