أعزاءي اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية،
آخر تحديث من المدرسة بتاريخ  ٢٠٢٠/٠٥/١٥افتتاح المدرسة

أعلنت الحكومة أنها تأمل أن يتمكن بعض التالميذ من العودة إلى المدرسة بعد نصف الفصل الدراسي في شهر مايو أيار .قالت
الحكومة  ،في البداية اوالً ،ينبغي على تالميذ صفوف الروضة ،السنة األولى والسنة السادسة (فقط) العودة إلى المدرسة في  1يونيو
حزيران  .كما وتخضع هذه الخطة لمراجعات حول انتشار الفيروس التاجي ( كوفيد .)١٩-تؤكد الحكومة أن "اختباراتها الخمسة"
ستظل بحاجة إلى اتمامها وانجازها حتى يحدث ذلك  -لذا في هذه المرحلة ليست محددة .وقد ُ
طلب من المدارس التخطيط لهذا
االحتمال .والتخطيط لهذا أمر معقد للغاية ونريد التأكد من سالمة التالميذ وموظفي المدرسة وأولياء األمور والمجتمع ككل ألنه هو
محور تركيزنا الرئيسي .من السابق ألوانه مشاركة خطط محددة ولكن الرجاء االطالع أدناه على بعض اإلرشادات التي تلقيناها:
• قد نحتاج إلى وضع حد أقصى لألرقام حتى تكون السالمة أولوية .نعتقد أنه يمكننا إدارة ما يصل إلى عشرة تالميذ في مجموعة
واحدة في كل صف .ستضم هذه المجموعات نفس عضو هيئة التدريس وستبقى في هذه المجموعات طالما كانت هذه اإلجراءات
قائمة .قد ال يكون لدى األطفال والتالميذ معلمهم/معلمتهم في (صفوفهم/صفوفهن) السنوية الدراسية االعتيادية وقد ال يكونون في
الصفوف ذاتها التي كانت لهم أساسا.
• قد ال نفتح ألطفال الروضة  ،السنة األولى  ،والسنة السادسة جميعا في نفس الوقت .قد يتم هذا على مراحل عدة تفوق بضعة
أسابيع.
• صرحت وزارة التربية والتعليم أنه ال ينبغي للمدارس أن تشترط على األطفال ارتداء أغطية للوجه.
• ال يجب على األطفال والتالميذ الذهاب إلى المدرسة الذين هم في حالة ضعف شديدة للغاية بسبب ظروف طبية سابقه موجودة
لديهم.
• تعلم وزارة التعليم أنه ال يمكن توقع بقاء األطفال في سن مبكرة واألطفال في سن الدراسة االبتدائية على بعد مترين عن بعضهم
البعض وعن الموظفين ؛ لذا نوصي بتقليل التالمس والخلط والتنظيف المتكرر لليدين والتنظيف المنتظم للمباني.
• سيكون بداية اليوم الدراسي غير متداخل لمجموعات مختلفة  ،وكذلك أوقات اللعب وأوقات الغداء.
• فقط التالميذ واألطفال في صفوف الروضة  ،السنة األولى والسنة السادسة يمكنهم العودة  -ال يستطيع إخوة وأخوات األطفال في
مجموعات هذه السنة العودة .قد يظل أطفال العمال الرئيسيين في الدولة واألطفال الضعفاء الذين لديهم (خطه تعليم وصحه ورعاية)
ان يحضروا إلى المدرسة بغض النظر عن مجموعتهم وسنواتهم الدراسية.
• يتم تشجيع التالميذ في قسم الروضة ،والسنة األولى والسنة السادسة على الحضور  ،ولكن لن تكون هناك غرامات أو عقوبات
لآلباء واألمهات /األهالي ،الذين يختارون عدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات لألهالي بإتباعهم الرابط أدناه:

https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for-parentsand-carers/reopening-schools-and-other-educational-settings-from-1-june
سيستمر موظفين وعاملين المدرسة في إجراء مكالمات هاتفية لجميع العائالت األسبوع المقبل .سيسأل معلمون ومعلمات صفوف
الروضة و السنة األولى والسنة السادسة  ،اهالي األطفال في هذه السنوات الدراسية عن خططهم ألطفالهم في أو بعد  1يونيو
حزيران ،بافتراض أن الحكومة تمضي قد ًما في إعادة فتح المدارس جزئيًا وعلى مراحل.

مع أطيب تمنياتي
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