
 
 

 

  
RE : التدريجيإعادة فتح المدرسة 

 

 ،أولياء األمور ومقدمي الرعاية األعزاء

 في الموقع االلكتروني في قسم   استعدادا لعودة طفلك إلى المدرسة. سوف تجد الصف  شكرا جزيال على إعطاء وقتك هذا األسبوع في التحدث مع معلمي 

Covid-19للسياسات المتعلقة بإعادة فتح التالميذ. ملحق . كما ستجد على الموقع   مدارس المجموعة لمدرستنا و تقييم المخاطر يقةثو 

، بمن فيهم أولئك  مضطرونمحدد في القائمة الصادرة عن الحكومة، والتالميذ الذين يعتبرون    كما هو  أمام أطفال العمال الرئيسيين،  المدرسة مفتوحة    تبقىوس

 . الصفية والصحة والرعاية في جميع الفئات للتعليمخطط لديهم  الذين 

سيتم اتخاذ تدابير   .البند قد اخترت هذا كأن ويسرنا معايير الحكومةبما يتماشى مع  10نعيد فتحها لتالميذ السنة ، سوف2020يونيو   th15اعتبارا من 

التنظيف، وتقليل إجراءات وقائية لحماية موظفينا والتالميذ على أفضل نحو أثناء تواجدهم في موقع المدرسة، بما في ذلك تدابير التباعد االجتماعي، وتعزيز 

 ط بين األفراد، وسوف تجد كل هذه التفاصيل في تقييم المخاطر.االختال

 إلى المدرسة. عودته    استعداديعرض  وموقع المدرسة على الويب، والذي    Google Classsroomسيكون لدى طفلك إمكانية الوصول إلى مقطع فيديو على  

 خطة العودة  

تلقيك لالتصال الهاتفي بعد  مجموعة طفلك  . ستعرف  2020يونيو      15لمدة ساعتين األسبوع المقبل بدًءا منللصحة الجسمية  سيشارك التالميذ في جلسة أولية  

 األوقات. سوف تتلقى أيضا رسالة نصية تؤكد هذه التفاصيل.  للتذكير ب، يرجى االطالع أدناه 

 

 

 

 

 

 

اللغة اإلنجليزية والرياضيات لكل من المواد التالية:  ة،  جلس، سيحضر طفلك جلستين في األسبوع، لمدة ساعتين في كل  2020    يونيو22في األسبوع الذي يبدأ في  

 والعلوم اإلنسانية.  MFLوالعلوم و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقت ةمجموعال اليوم

ً  11 -صباحاً  8:45 4, 3, 2, 1 2020  يونيو 15االثنين   صباحا

 ظهراً  2:30 –ظهراً  12:15 8, 6,7, 5 2020  يونيو 15االثنين 

ً  11 -صباحاً  8:45 12, 11, 10, 9 2020يونيو    16الثالثاء صباحا  صباحا



 
 

 

 

 الوقت مجموعه اليوم

ً  11 -صباحاً  8:45 4, 3, 2, 1 2020يونيو    22االثنين صباحا  صباحا

 ظهراً  2:30 –ظهراً  12:15 8, 6,7, 5 2020يونيو   nd22االثنين 

ً  11 -صباحاً  8:45 12, 11, 10, 9 2020  يونيو 23الثالثاء صباحاً   صباحا

ً  11 -صباحاً  8:45 4, 3, 2, 1 2020   يونيو24األربعاء   صباحا

 ظهراً  2:30 –ظهراً  12:15 8, 6,7, 5 2020   يونيو24األربعاء 

ً  11 -صباحاً  8:45 12, 11, 10, 9 2020   يونيو 25الخميس   صباحا

 

 تذكير بالقواعد 

 في جميع األوقات بما في ذلك رحلتهم من وإلى المدرسة. مترين يجب على التالميذ اتباع قاعدة االبتعاد االجتماعي  .1

ارتداء هذه أثناء النقل العام يجب إزالتها قبل دخول وال يُسمح للتالميذ بارتداء أغطية الوجه أو القفازات أثناء الدراسة. )إذا كانوا يرغبون في  .2

 أراضي المدرسة(

الموظفون يطلب أيديهم أو يغسلوا أيديهم عند دخول الفصول الدراسية ومبنى المدرسة وخروجهم منها، وعندما يعقموا ويجب على التالميذ أن  .3

 بذلك.

. وسيتم مخطط الطالب ميذ إلى إحضار أي معدات إلى المدرسة، بما في ذلكالتالميذ ال يجب أن يحضروا حقيبة إلى المدرسة وال يحتاج التال .4

 التي ستبقى في المدرسة.حقيبة فردية توفير كل ما يحتاجونه لهم في 

 (وسوف يلتحق التالميذ بالمدرسة بمالبسهم الخاصة التي يجب غسلها قبل وبعد فترة وجودهم في المدرسة. )يرجى االطالع على التوقعات أدناه .5

 يجب أن يصل التالميذ في الوقت المحدد لجلساتهم لدعم تدابير السالمة التي لدينا.  .6

 منازلهميجب على التالميذ عدم التجمع قبل أو بعد جلساتهم حول أراضي المدرسة أو المنطقة المحلية. يجب أن يعودوا مباشرة إلى  .7

 أو عصير(ويسمح للتالميذ بإحضار زجاجة مياه فقط. )ال علب، مشروبات غازية  .8

 يجب إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة وفي الجيب أثناء وجودها في مبنى المدرسة. .9

 المالبس

هذه المواد مناسبة ومن أجل دعم النظافة والحد من أي احتمال للتلوث، قررنا أن التالميذ يمكنهم االلتحاق بالمدرسة بمالبسهم الخاصة. يرجى التأكد من أن 

 -للمدرسة، أي 

 غير الئقة / كلمات على المالبسال صور  •

 أغطية رأس وفقا لسياسة الزي المدرسي، بما في ذلك القبعات •

 الركبةحتى التنانير / السراويل طول   •

 ال قبعات   •

الغسيل. سيتم  المالبس الخارجية مثل السترات والمعاطف والمزيد من البنود من المالبس التي يرتديها طفلك، و التي سوف تحتاج إلى اعتبار نطلب منك 

 الخلفي من كرسي طفلك خالل الجلسات. ى الملسند وضع أي مالبس خارجية عل

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 توقعات لآلباء / مقدمي الرعاية

تك بينة في مكالمكآباء /مقدمي الرعاية نقدر دعمكم مع المساعدة في الحفاظ على سالمة طفلك واألطفال اآلخرين وموظفينا من خالل االلتزام بالتوقعات الم

 ما يلي:ك ضع في اعتبارتفية التعريفية. يرجى أن الهات

 جميع تفاصيل االتصال محدثة على النظام المدرسي ويجب أن يتم التواصل مع أي تغييرات مع المدرسة لتمكين نظامنا من التحديث.  .1

 .في حالة مرض طفلك، سوف يكون الشخص البالغ متاًحا لجمع طفلك من المدرسة في أقرب وقت ممكن.2 .2

فإنك تلتزم بحجز طفلك إلجراء اختبار على الفور ومشاركة النتيجة مع المدرسة في  ، Covid-19ة مرض طفلك بأعراض مرتبطة بـ في حال .3

 أقرب وقت ممكن. يرجى االطالع على الرابط أدناه حول كيفية حجز اختبار.

 توجيهات الحكومة بشأن العزل.يتم إبالغ المدرسة واتباع ، Covid-19أعراض من عرض أي في جال ظهور  .4

 ، يتم التواصل مع المدرسة قبل بدء الدورة.محددةإذا لم يتمكن طفلك من حضور جلسة  .5

 يرجى التأكد من أن طفلك في الوقت المحدد لجلساته ألن هذا سيدعم تدابير السالمة المعمول بها لدينا للتنقل في مبنى المدرسة. .6

 ك قبل عودته إلى المدرسة.يرجى مناقشة تدابير السالمة مع طفل .7

 يمكن العثور على تعليمات حول كيفية حجز اختبار باستخدام الرابط أدناه:

-have-you-if-check-to-test-a-for-tracing/ask-and-19/testing-covid-ns/coronavirushttps://www.nhs.uk/conditio

oronavirusc / 

نة العاشرة من ونحن نشعر، كمدرسة، بأننا بذلنا كل جهد ممكن لضمان سالمة الجميع عند عودتهم إلى مبنى المدرسة. ونحن نتطلع إلى الترحيب بتالمذة الس

راستهم. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى يرجى االتصال بالمدرسة للتحدث مع المعلم الخاص بطفلك في المقام األول أو إرسال العمر ومواصلة دعمهم في د

 استفسار عبر قسم مالحظات الوالدين في الموقع.

 ،المخلص

 

 كريس سميث

 10رئيس السنة 
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