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 قدمي الرعاية المحترمين، أو م أولياء األمر

 

 تحية وبعد،
 

لنا ، أودّ أن أشكركم لدعمكم المستمر غالق الشامل الوطنيفي ضوء التغييرات األخيرة على الصعيد الوطني واقتراب موعد اإل

 موقف المدارس في كوفنتري. مأوّضح لكأن و

  
 على حياةأطفالنا وشبابنا  محافظة ندرك على الصعيد المحلي والوطني أهميةرغم القيود التي ستفرض على الصعيد الوطني، ف

 .محظوظون، إذ لدينا مدارس رائعة في كوفنتري ذات طاقم ممتاز من الموظفين والمعلميننحن فيومية طبيعية قدر اإلمكان. 

للحفاظ على صحتهم العقلية  لتعلم، بل أيضاً بهدف اأطفالنا في الصفوف يحضرون الدروس، ليس فقط  وجوب وجودنؤمن بنحن و

 ورفاههم الجسدي. 
  

ضطر يبأننا واجهنا في الماضي ومازلنا نواجه ظروف درك وأنا أ. همميليتمكنوا من االستمرار في تعل أطفالكميسّرنا مساعدة  

فهذا تدبير إصابته بفيروس الكورونا في إطار تعليمي.  ت  ب  شخص ث  ب ماتصالهعزل أنفسهم عند ثبوت األطفال/الشباب فيها 

 ممكن وحة ألكبرعددتإبقاء أبواب المؤسسات التعليمية كافة مفو (19-)كوفيد احترازي ضروري لتجنّب انتشار فيروس الكورونا

 من األطفال والشباب.
  
ستقدّم المدارس الدعم للتالمذة الذين يضطرون لعزل أنفسهم وتتيح لهم فرصة التعلّم عن بعد وتعزيز ما تعلموه في فصل الربيع و 

سهولة، إذ نتخذه بعد بمؤسسة تعليمية إغالقاً جزئياً أو كامالً أي صيف. كما أودّ أن أؤكد لكم بأنّنا ال نتخذ قرار إغالق وال

مع مراعاة الظروف المحلية ونصائح قسم الصحة  مشاورات مع المؤسسة التعليمية والسلطات المحلية وقسم الصحة العامة، 

 العامة في إنكلترا واإلرشادات الحكومية بهذا الشأن.  
 

المة قدر المستطاع وأودّ أن أشكركم لدعمكم وأوكدّ لكم بأننا سنستمر في أخذ كل التدابير الالزمة لضمان بقاء مدارسنا آمنة وس

ستستمر المدارس في مراجعة في هذا السياق، و(. 19-مساعدة مدينتا على الحدّ من انتشار فيروس الكورونا )كوفيدفي المستمر 

جميع ستسعى السلطات المحلية في المدينة في مشاركة ما نتعلمه مع كما  ،إجراءات تقييم المخاطر بنّيوت االمخاطر في مؤسساته

 المدارسة لضمان بقاء أبوابها مفتوحة.
  

اإلغالق الشامل الوطني قيوداً جديدة يتعين على الناس االلتزام بها، وبصفتكم أولياء أمر أو  مرحلة انتقالنا إلىترتّب على فقد 

  هي: جراءاتالتعليمية آمنة. وهذه اإل ناالتي ستساهم في إبقاء مؤسساتجراءات تبني عدد من اإلمقدمي الرعاية، يمكنكم 

 
أو على أي شخص آخر يقيم   م، أو المدرسة أو الكلية في حال ظهرت عليهمربية األطفالإلى الحضانة، أو  ملكاطفأ معدم إرسالك

 أي من أعراض فيروس الكورونا. ممعه

 

 ،سعلى اتصال مع  شخص آخر ثبَُت أن لديه الفيرو واكان مأنهلكم في المنزل في حال تبيّن  ملكاطفأإبقاء  •

    المدرسة أو مكان آخر. في حال كان ذلك في

مهما كانت  –أعراض فيروس الكورونا   مكالطفأأو على  ماختبار في حال ظهرت عليكإلجراء ترتيب ال •

 تنااجهمورغم  تجدر اإلشارة هنا، أنه  ، أو المدرسة أو الكلية. واألطفالة مربي أو وإخبار الحضانة، - خفيفة

 مشاكل من ناحية القدرة على إجراء االختبار، فقد نجحنا في حّل هذه المشاكل. لفي الماضي 

فيروس  في انتظار نتيجة اختبار همأفراد األسرة بإجراءات العزل عندما يكون أحد التزام جميع ضمان •

 اء في العزل في حال كانت نتيجة االختبار إيجابية.، والبقالكورونا
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 أن يغسلوا أيديهم، وتذكيرهم بأهمية التباعد االجتماعي والتقليل من االتصال باآلخرين.  جبكيف ي كمتعليم أطفال •

االلتزام بالقوانين والتعليمات )بما في ذلك تذكير األطفال األكبر سناً بأهمية توخي الحرص والسالمة عند   •

 ب أو العودة من المدرسة وخارج المدرسة( ما سيساعد في الحّد من انتشار الفيروس. الذها

في  الوقائي ، أين يتعين وضع غطاء الوجه موأطفالك م، أنتكامالً فهماً  مكمتقديم الدعم للمدارس من خالل فه •

وعند استخدام وسائل النقل العامة، بما في ذلك تلك الخاصة   (فيما يتوافق مع سياسة المدرسة)المدرسة 

 بالمدرسة. 

قناع الوجه الوقائي،  مإلى المدرسة والتأكد من استخدامك مأطفالك ونالحالية عندما تأخذ بالقوانينااللتزام  •

أو المخارج أو سّد المداخل وبين أولياء األمر اآلخرين )وذلك يشتمل على عدم  متزام بمسافة المترين بينكلواال

 .المناطق خارج المدارس مباشرة(

 

 
( الرجاء زيارة الموقع 19-الحصول على المساعدة أو المشورة في ما يتعلق بفيروي الكورونا )كوفيد ونتودّ  مإذا كنت

https://www.gov.uk/coronavirus 
 

 

 مع فائق التقدير واالحترام،

 
 
 

 
 

 ليز غولتون كيرستون نيلسون      
 لمهاراتمدير الصحة العامة                                                                                         مدير قسم التعليم وا
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