
Welcome Back to Farley Mowat Public School!

Keeping ourselves and our school community safe

 Farley Mowat مرحًبا بكم مجدًدا في مدرسة

سوف نحمي أنفسنا ومجتمع مدرستنا لنكون آمنین



Here is an overview of the health and safety measures 
in place at FMPS. This also provides families with 

details regarding how things may have changed since 
last year. 

*Please take a moment to share these slides with your children.  
*More information will be coming to families before the first day.

فیما یلي نظرة عامة على تدابیر الصحة والسالمة المعمول بھا في المدرسة ھذا العام 
و تفاصیل حول كیفیة تغیر بعض األشیاء مقارنة بالعام الماضي

* یرجى تخصیص بعض الوقت لمشاركة ھذه االرشادات مع أطفالك قبل بدء العام الدراسي.
* ستتوفر المزید من المعلومات لعائالت الطالب قبل الیوم األول.



Physical Distancing
Leave 1-2 metres between you and your 
friends when you line up or walk in the 
hallway. You should not be able to touch the 
person in front of you.

التباعد الجسدي

اترك مسافة مترین بینك وبین أصدقائك عندما 
تصطف أو تمشي في الردھة

یجب أال تكون قادًرا على لمس الشخص الذي أمامك



    Follow the signs and use the proper door to enter and exit the school.

اتبع الالفتات واستخدم الباب المناسب للدخول والخروج من المدرسة

خروج فقط دخول فقط



     Follow the direction of the arrows!                 
اتبع اتجاه األسھم

التزم بمكان االصطفاف او االنتظار



Physical Distancing
Desks are set up to help physical distancing between students. It’s important to 
leave them apart and to stay at your desk at all times. If you need to speak with the 
teacher, raise your hand and he or she will speak with you.

التباعد الجسدي
تم إعداد المكاتب للمساعدة في التباعد الجسدي بین الطالب وفصلھم 

من المھم البقاء في مكتبك في جمیع األوقات وإذا كنت بحاجة إلى التحدث مع المعلم ، ارفع یدك وسیتحدث معك



Learning Materials
When possible, you will be using individual materials in the classroom. That means 
we will NOT be sharing pens, pencils, erasers, etc.  Materials that may have to be 
shared, such as a chromebook, will need to be sanitized after each use.

ادوات التعلم
ستستخدم االدوات الفردیة في الفصل ھذا یعني أننا لن نشارك األقالم وأقالم الرصاص والممحاة ، وما إلى ذلك

اما المواد التي قد یتعین مشاركتھا مثل  chromebook ستحتاج إلى التعقیم بعد كل استخدام.



Hand Washing
1. Wet hands.
2. Apply soap to hands.
3. Lather soap on hands for 20 seconds.  

Remember to rub between fingers, backs of 
hands, fingertips and under nails.

4. Rinse hands well under running water.
5. Dry hands well with a paper towel or hot air 

blower.  Turn taps off with a paper towel, if 
available.

بلل یدك بالماء1.

ضع الصابون على الیدین.2.

افرك رغوة الصابون على الیدین لمدة 20 ثانیة. تذكر أن تفرك 3.
بین األصابع وظھر الیدین وأطراف األصابع وتحت األظافر.

اشطف یدیك جیًدا تحت الماء الجاري.4.

جفف یدیك جیًدا بمنشفة ورقیة أو منفاخ ھواء ساخن. أغلق 5.
الصنابیر بمنشفة ورقیة ، إن وجدت.

غسل الیدین



Hand Sanitizer
Place enough sanitizer into the cupped palm 
of one hand.  Be sure to use enough to wet 
both hands completely. Rub the liquid into 
your palms, the backs of your hands, between 
your fingers and under your nails.

تعقیم الیدین

ضع كمیة كافیة من المطھر في كف ید واحدة.
 تأكد من استخدام كمیة كافیة لتبلیل كلتا یدیك 

تماًما. 
افرك السائل في راحة یدك وظھر یدیك وبین 

أصابعك وتحت أظافرك.



There are hand sanitizing stations installed at every entrance into the building.

توجد محطات تعقیم یدویة مثبتة عند كل مدخل في المبنى



Hand Hygiene 
Hand hygiene refers to hand washing or hand sanitizing as actions and 
should be performed frequently with soap and water or hand sanitizer 
for 20 seconds: 

● upon entering and exiting the classroom; 

● before and after eating;

● after using the bathroom;

● after throwing out garbage;

● after blowing your nose, coughing, or sneezing; 

● after using classroom materials that may be used by another 
student; 

● after coming into contact with someone less than two meters 
(students/teacher); 

● before and after putting on or taking off your mask and shield; 

● after participating in group activities or outings (where applicable); 
and, 

● whenever hands appear dirty. 

نظافة الیدین 
تشیر نظافة األیدي إلى غسل الیدین أو تعقیم الیدین 

كإجراءات یجب إجراؤھا بشكل متكرر بالماء والصابون 
أو معقم الیدین لمدة 20 ثانیة

عند الدخول والخروج من الفصل •
قبل وبعد األكل•
بعد استخدام الحمام•
بعد رمي القمامة•
بعد نفث أنفك أو السعال أو العطس.•
بعد استخدام ادوات الفصل التي قد یستخدمھا طالب •

آخر 
بعد االتصال بشخص أقل من مترین )طالب / •

مدرس(
قبل وبعد ارتداء أو نزع القناع •
بعد المشاركة في األنشطة الجماعیة أو النزھات )إن •

أمكن( 
و كلما بدت األیدي متسخة.•



Wear your mask when inside the building or lining up outside.

ارتِد قناعك عندما تكون داخل المبنى أو اثناء االصطفاف في الخارج



Student Masks

You will be provided with a baggie 
to store your mask in during recess. 

Please do not bring a lanyard to 
school. 

سیتم تزویدك بحقیبة لتخزین القناع الخاص بك خالل فترة الراحة.
من فضلك ال تحضر حبل خارجي للقناع إلى المدرسة



How to wear a non-medical 
face mask properly

كیفیة ارتداء قناع الوجھ غیر الطبي بشكل صحیح



Respiratory Etiquette
Use your elbow or a tissue if you have to cough or sneeze.

آداب التعامل مع الجھاز التنفسي

استخدم كوعك أو مندیًال إذا كان علیك السعال أو العطس



Respiratory Etiquette
Throw out tissues that are used as soon as possible in the classroom garbage and 
clean your hands immediately after use.

 تخلص من المنادیل التي یتم
 استخدامھا في أسرع وقت
 ممكن في قمامة حجرة

 الدراسة ونظف یدیك فور
.االستخدام



At recess, you will be playing with friends from your own class cohort. 
Look for ZONE signs that will mark off your identified play area.

في االستراحة ، ستلعب مع أصدقاء من مجموعتك 
بالصف ابحث عن عالمات المنطقة التي ستحدد 

منطقة اللعب المحددة



During lunch,  you will be eating at your desk and all of your 
garbage will go home with you. 

أثناء الغداء ، ستأكل على مكتبك وستاخذ كل قمامتك إلى المنزل معك



       If you feel sick, we will provide a private space where you can 
wait to be picked up.

إذا شعرت بالمرض ، سنوفر لك مساحة خاصة حیث یمكنك االنتظار حتى یتم اصطحابك من قبل عائلتك.



Lining Up, Arrival and 
Dismissal
When you arrive, you will 
line up in the field with 
your class. You will line up 
with your class anytime 
you enter/exit the building.
Parents: Please note the 
bus/van and Kiss & Ride 
new locations.

االصطفاف ، الوصول واالنصراف
عند وصولك ، ستصطف في المیدان مع فصلك

سوف تصطف مع فصلك في أي وقت تدخل فیھ او تخرج من المبنى 
 Kiss & Ride اآلباء: یرجى مالحظة مواقع الحافلة / الشاحنة و

مواقف سیارات الجدیدة



Arrival By Bus
If you are taking a bus 
to get to school, you 
will be dropped off at 
the front of the school. 
A staff member will 
greet you and direct 
you to your line-up.

إذا كنت تستقل الحافلة للذھاب إلى المدرسة ، فسیتم إنزالك أمام المدرسة 
سیرحب بك أحد الموظفین ویوجھك إلى صفك

الوصول بالحافلة



Kiss & Ride
If you are being dropped 
off, your parents may use 
the Kiss & Ride which is 
located on the East side of 
the school. A staff member 
will greet you and direct 
you to your line-up.

إذا تم إیصالك ، فیمكن لوالدیك استخدام Kiss & Ride الموجود في 
الجانب الشرقي من المدرسة. 

سیرحب بك أحد الموظفین ویوجھك إلى صفك



Walking To and From School
Walkers can enter the school 
yard in the morning through 
either the East or West gate. 
At dismissal, students will exit 
through the West gate.

یمكن للطالب المشاة دخول ساحة المدرسة في الصباح عبر البوابة الشرقیة أو الغربیة. 
عند االنصراف ، سیخرج الطالب من البوابة الغربیة.



What to Bring
1. Backpack and litterless lunch (all garbage 

will be sent home)

2. Masks (Grade 4-6 - school supplied and 
reusable, bring daily)

3. Refillable water bottle- LABELLED

4. One pair of shoes (indoor shoes are not 
required)

حقیبة ظھر ووجبة غداء خالیة من القمامة )سیتم إرسال جمیع القمامة إلى 1.
المنزل(

أقنعة الوجھ (الصف 4-6 وقابلة إلعادة االستخدام ، إحضارھا یومًیا)2.

زجاجة میاه قابلة إلعادة التعبئة- ُملصق علیھا اسم الطالب3.

زوج واحد من األحذیة (األحذیة الداخلیة غیر مطلوبة)4.

ماذا تحضرمعك الي المدرسة ?



COVID Self-Assessment
Before arriving each day, be sure to complete the COVID Self-Assessment.

You should not come to school if you have any symptoms.

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION!

.COVID قبل الوصول كل یوم ، تأكد من إكمال التقییم الذاتي لـ
ال یجب أن تأتي إلى المدرسة إذا كان لدیك أي أعراض

شكرا لحسن تعاونكم معنا

COVID التقییم الذاتي لـ



Taking these very important steps….

physical distancing
following directional signage 

hand hygiene
respiratory hygiene

using our own materials
sanitizing shared materials

wearing a mask and following ALL school rules 
and expectations.

          ...will help to keep ourselves and others in our 
school community safe!

اتخاذ ھذه الخطوات الھامة جدا….

التباعد الجسدي
اتباع الفتات االتجاه

نظافة الید
نظافة الجھاز التنفسي

استخدام ادواتنا الخاصة
تعقیم المواد المشتركة

ارتداء القناع 
و اتباع جمیع قواعد المدرسة والتوقعات.

سیساعد في الحفاظ على أنفسنا واآلخرین 
في مجتمع مدرستنا آمنین!


