معلومات لآلباء والقائمين على الرعاية

هل أرس ُل أوالدي إلى المدرسة؟
نعم ،ذهاب األطفال إلى المدرسة إلزامي منذ بداية الفصل للدراسي في الخريف .المدرسة أمر أساسي
لنجاح أوالدكم في التعلم والتطور العاطفي واالجتماعي.
اتخذت المدارس إجراءات سالمة لعمل مجموعة ضوابط تهدف إلى حماية األطفال والموظفين والعائالت
والحد من انتشار الفيروس.
صا األطفال لديهم أعراض
من الضروري أن نتذكر أن معظم المصابين بفيروس كورونا المستجد وخصو ً
خفيفة .إذا كنت قلقًا على صحة أفراد عائلتك أخبر طبيبك العام أو مدرستك عما يقلقك.

2

Back to School

ما الخطوات التي تتخذها المدارس للحفاظ على
سالمة األطفال؟
يعمل المجلس عن قرب مع المدارس لجعل سالمة األطفال والموظفين والعائالت أولويةً.
قد تختلف ً
قليل اإلجراءات التي تتخذها المدارس (لقد أخذت بعين االعتبار خصوصيات المدرسة واحتياجات
الطالب) لكن جميع المدارس سيكون لديها بعض تلك الضوابط:
 .1الفتات تشجع األطفال على غسيل أيديهم على الدوام واتباع ممارسات صحية تنفسية جيدة
 .2اإلكثار من تنظيف المدرسة وفقًا لإلرشادات
 .3استخدام طريق باتجاه واحد ووضع عالمات على األرض للتشجيع على التباعد
 .4تنظيم فصول للتشجيع على التباعد
 .5وضع األطفال في مجموعات والحد من التواصل بينها
 .6التناوب في أوقات البداية والنهاية والطعام واالستراحات.
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ماذا يحصل إذا ظهرت أعراض فيروس كورونا
المستجد على أحد؟
 .1إذا ظهرت أعراض على طفلك أو أي من أهل بيتك (حمى أو سعال جديد مستمر أو فقدان/تغير من
حاسة التذوق أو الشم) الرجاء إخبار المدرسة وحافظ على بقاء طفلك وبقية أفراد العائلة في المنزل.
 .2إذا ظهرت األعراض على أحد األطفال أو موظفي المدرسة ،سيرسلون إلى البيت مع إشعار بما يجب
عليهم عمله.
 .3على كل من تظهر عليه األعراض أن يعزل نفسه هو وجميع أهل بيته وإجراء االختبار في
أسرع وقت ممكن .اعرف كيف يمكنك إجراء االختبار وكم مدة العزل على الرابط التالي
nhs.uk/coronavirus
 .4إذا كانت نتيجة االختبار سلبية وزالت األعراض يمكن للطفل وأهل بيته التوقف عن العزل الذاتي
والعودة إلى المدرسة.
 .5إذا كانت نتيجة اختبار الطفل أو الموظف إيجابية ،ستتصل المدرسة باآلباء اآلخرين إذا كانت هناك
حاجة إلرسال األطفال إلى البيت من أجل العزل الذاتي .ال يحتاج أهل بيت األطفال اآلخرين إلى عزل
أنفسهم ،إال إذا ظهرت األعراض على الطفل أيضًا.
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ماذا يمكننا أن نفعل للحفاظ على سالمة الجميع؟
الصحة

غسيل األيدي على الدوام والصحة التنفسية أمران مهمان .على الجميع غسل أيديهم على الدوام لمدة  20ثانية،
صا قبل وبعد المدرسة وبعد تناول الطعام واستخدام الحمام.
بالصابون والماء الجاري وخصو ً

الذهاب من البيت إلى المدرسة

أكثر الطرق أمنًا وصحة للذهاب إلى المدرسة هو المشي على األقدام أو ركوب الدراجة أو السكوتر .يجب أن
يرافق الطفل إلى المدرسة أحد األبوين فقط أو القائم على الرعاية .ال تقف وتتحدث عند أبواب المدرسة.

أهال بعودتكم!
ستقوم المدارس بعمل كل شيء
بمقدورهم للحفاظ على سالمة األطفال
وسعادتهم.
سيتكيف معظم األطفال بسرعة مع
الطرق الجديدة في المدرسة وستقدم
المدرسة الدعم للذين يحتاجون إلى
مساعدة إضافية.

“

قال عضو المجلس أمير آغا ،وعضو مجلس المدارس والتوظيف والمهارات“ :نتطلع إلى
الترحيب بجميع األطفال العائدين إلى المدرسة في سبتمبر .المدرسة هي المكان األفضل لهم،
ألن الكثير منهم افتقدوا جوانب من تعلمهم وتطورهم منذ إغالق المدارس في شهر مارس
بما في ذلك التفاعل مع الطالب اآلخرين والمعلمين .كن على ثقة بأن مدرسة طفلك على أتم
االستعداد إلعادة فتح أبوابها للطالب .إذا كان لديك أي أسئلة ،الرجاء التحدث إلى مدرسة
طفلك ً
أول”
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