General REC Foundation

Covid-19 Policy
All approved events and event attendees are required to follow all local, state, federal, or any
other government ordinances regarding COVID-19 safety procedures, social distancing, and
best hygiene practices. Event Partners should continually assess, based on current
government guidelines, whether to postpone, cancel, or significantly reduce the number of
attendees when necessary.
SPANISH

Política General de COVID-19 de la Fundación REC: Cualquier evento aprobado y todos
los asistentes al evento deben seguir todas las ordenanzas gubernamentales locales,
estatales, federales o de cualquier otro tipo con respecto a los procedimientos de seguridad
contra COVID-19, el distanciamiento social y las mejores prácticas de higiene. Los
organizadores de los eventos deben evaluar continuamente, según las normas
gubernamentales actuales, si posponer, cancelar o reducir significativamente el número de
asistentes cuando sea necesario.
CHINESE

通用 REC 基金会 Covid-19 政策：所有审批的赛事和赛事参与人员都必须遵守地方、州或其他
政府发布的所有关于 Covid-19 安全流程、社交距离和卫生措施的法令。赛事伙伴应根据现行
的政府指导方针，及时评估实际情况，在必要时推迟、取消或大幅减少参赛人数
ARABIC

 يُطلب من جميع:19- بخصوص كوفيدREC Foundation السياسة العامة للمؤسسة العالمية للتعليم بالروبوت والمسابقات
الحاضرين والفعاليات المعتمدة اتباع جميع المراسيم المحلية أو الحكومية أو الفيدرالية أو أي قوانين حكومية أخرى تتعلق بإجراءات
 يجب أن يقوم شركاء. وتفعيـــــل إجراءات التباعد االجتماعي وأفضل ممارسات النظافة19-السالمة المتبعة والمرتبطة بـ كــــوفيد
 وتقـــــدير ما إذا كان عليهم تأجيل أو إلغاء،  بنا ًء على اإلرشادات الحكومية الحالية، الحدث (المنظمـــــون) بتقييم الموقف باستمرار
.أو تقليل عدد الحضور بشكل كبير عند الضرورة
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Student Safety for Remote Events
Event Partners and organizations conducting remote events or workshops shall review
applicable laws and regulations regarding the protection of student privacy and safety in an
online environment. The REC Foundation requires a minimum of (2) adults over 18 in the
online meeting environment before students are allowed to connect. One of these adults
must be the Event Partner, and the team’s Primary Contact or another designated team
contact who is an adult (18+ years old) that is not a team member, shall also be present in
the online meeting environment throughout the duration of the scheduled time for that team.
SPANISH

Seguridad de los Estudiantes Para Eventos Remotos: Los organizadores de eventos y
las organizaciones que llevan a cabo eventos o talleres remotos deben revisar las leyes y
regulaciones aplicables con respecto a la protección de la privacidad y seguridad de los
estudiantes en un entorno virtual. La Fundación REC requiere un mínimo de (2) adultos
mayores de 18 años en el entorno virtual de la reunión antes de que los estudiantes puedan
conectarse. Uno de estos adultos debe ser el organizador del evento, y el contacto principal
del equipo u otro contacto designado del equipo que sea un adulto (mayor de 18 años) que
no sea miembro del equipo, también estará presente en el entorno virtual de la reunión
durante la duración de la hora programada para ese equipo.
CHINESE

线上赛事的学生安全：赛事伙伴及和线上赛事或研讨会组织方，应查询适用于在线上环境中保
护学生隐私和安全的法律法规。REC 基金会要求在线上活动的环境中，应至少有两名年满 18
岁的成年人，且其中一位成年人必须是赛事伙伴，才允许学生连线。赛队主要联系人或另一位
指定的非赛队队员的赛队联系人（年满 18 岁），应在本赛队的赛程期间内全程参与此活动
ARABIC

 يجب على شركاء الحدث (المنظمـــــون) والمنظمات التي تجري أحداثًا أو ورش:سالمة الطالب في الفعــــاليات التي تنفـــذ عن بُعد
.عمل عن بُعد مراجعة القوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بحماية خصوصية الطالب وسالمتهم في بيئة اإلنترنت
 عا ًما في بيئة االجتماعات عبر اإلنترنت قبل18 ) بالغين تزيد أعمارهم عن2(  ما ال يقل عنREC تتطلب فعـــاليات مؤسسة
 باإلضــــافة لجهة،) يجب أن يكون أحد هؤالء البالغين هو الشريك في الحدث (المنظــــم المعتمــــــد.السماح للطالب باالتصال
عضوا
 عا ًما فأكثر) وليس18( االتصال األساسية للفريق أو جهة اتصال أخرى معيّنة للفريق والـــــذي يجـــب أن يكون شخص بالغ
ً
.حاضرا أيضًا في بيئة االجتماع عبر اإلنترنت طوال مدة الوقت المقرر لهذا الفريق
،في الفريق
ً
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