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أولياء األمر أو مقدمي الرعاية المحترمين،
تحية وبعد،
في ضوء التغييرات األخيرة على الصعيد الوطني واقتراب موعد اإلغالق الشامل الوطني ،أودّ أن أشكركم لدعمكم المستمر لنا
وأن أوضّح لكم موقف المدارس في كوفنتري.
فرغم القيود التي ستفرض على الصعيد الوطني ،ندرك على الصعيد المحلي والوطني أهمية محافظة أطفالنا وشبابنا على حياة
يومية طبيعية قدر اإلمكان .فنحن محظوظون ،إذ لدينا مدارس رائعة في كوفنتري ذات طاقم ممتاز من الموظفين والمعلمين.
ونحن نؤمن بوجوب وجود أطفالنا في الصفوف يحضرون الدروس ،ليس فقط بهدف التعلم ،بل أيضا ً للحفاظ على صحتهم العقلية
ورفاههم الجسدي.
يسرنا مساعدة أطفالكم ليتمكنوا من االستمرار في تعليمهم .وأنا أدرك بأننا واجهنا في الماضي ومازلنا نواجه ظروف يضطر
ّ
فيها األطفال/الشباب عزل أنفسهم عند ثبوت اتصالهم بشخص ثبت إصابته بفيروس الكورونا في إطار تعليمي .فهذا تدبير
احترازي ضروري لتجنّب انتشار فيروس الكورونا (كوفيد )19-وإبقاء أبواب المؤسسات التعليمية كافة مفتوحة ألكبرعدد ممكن
من األطفال والشباب.
وستقدّم المدارس الدعم للتالمذة الذين يضطرون لعزل أنفسهم وتتيح لهم فرصة التعلّم عن بعد وتعزيز ما تعلموه في فصل الربيع
والصيف .كما أودّ أن أؤكد لكم بأنّنا ال نتخذ قرار إغالق أي مؤسسة تعليمية إغالقا ً جزئيا ً أو كامالً بسهولة ،إذ نتخذه بعد
مشاورات مع المؤسسة التعليمية والسلطات المحلية وقسم الصحة العامة ،مع مراعاة الظروف المحلية ونصائح قسم الصحة
العامة في إنكلترا واإلرشادات الحكومية بهذا الشأن.
وأوكدّ لكم بأننا سنستمر في أخذ كل التدابير الالزمة لضمان بقاء مدارسنا آمنة وسالمة قدر المستطاع وأودّ أن أشكركم لدعمكم
المستمر في مساعدة مدينتا على الحدّ من انتشار فيروس الكورونا (كوفيد .)19-وفي هذا السياق ،ستستمر المدارس في مراجعة
المخاطر في مؤسساتها وتبنّي إجراءات تقييم المخاطر ،كما ستسعى السلطات المحلية في المدينة في مشاركة ما نتعلمه مع جميع
المدارسة لضمان بقاء أبوابها مفتوحة.
فقد ترتّب على انتقالنا إلى مرحلة اإلغالق الشامل الوطني قيودا ً جديدة يتعين على الناس االلتزام بها ،وبصفتكم أولياء أمر أو
مقدمي الرعاية ،يمكنكم تبني عدد من اإلجراءات التي ستساهم في إبقاء مؤسساتنا التعليمية آمنة .وهذه اإلجراءات هي:
عدم إرسالكم أطفالكم إلى الحضانة ،أو مربية األطفال ،أو المدرسة أو الكلية في حال ظهرت عليهم أو على أي شخص آخر يقيم
معهم أي من أعراض فيروس الكورونا.
•
•

•

إبقاء أطفالكم في المنزل في حال تبيّن لكم أنهم كانوا على اتصال مع شخص آخر ثبُتَ أن لديه الفيروس،
في حال كان ذلك في المدرسة أو مكان آخر.
الترتيب إلجراء اختبار في حال ظهرت عليكم أو على أطفالكم أعراض فيروس الكورونا – مهما كانت
خفيفة  -وإخبار الحضانة ،أو مربية األطفال ،أو المدرسة أو الكلية .وتجدر اإلشارة هنا ،أنه رغم مواجهتنا
في الماضي لمشاكل من ناحية القدرة على إجراء االختبار ،فقد نجحنا في ح ّل هذه المشاكل.
ضمان التزام جميع أفراد األسرة بإجراءات العزل عندما يكون أحدهم في انتظار نتيجة اختبار فيروس
الكورونا ،والبقاء في العزل في حال كانت نتيجة االختبار إيجابية.

•
•
•

•

تعليم أطفالكم كيف يجب أن يغسلوا أيديهم ،وتذكيرهم بأهمية التباعد االجتماعي والتقليل من االتصال باآلخرين.
االلتزام بالقوانين والتعليمات (بما في ذلك تذكير األطفال األكبر سنا ً بأهمية توخي الحرص والسالمة عند
الذهاب أو العودة من المدرسة وخارج المدرسة) ما سيساعد في الح ّد من انتشار الفيروس.
تقديم الدعم للمدارس من خالل فهمكم فهما ً كامالً ،أنتم وأطفالكم ،أين يتعين وضع غطاء الوجه الوقائي في
المدرسة (فيما يتوافق مع سياسة المدرسة) وعند استخدام وسائل النقل العامة ،بما في ذلك تلك الخاصة
بالمدرسة.
االلتزام بالقوانين الحالية عندما تأخذون أطفالكم إلى المدرسة والتأكد من استخدامكم قناع الوجه الوقائي،
وااللتزام بمسافة المترين بينكم وبين أولياء األمر اآلخرين (وذلك يشتمل على عدم س ّد المداخل أو المخارج أو
المناطق خارج المدارس مباشرة).

إذا كنتم تودّون الحصول على المساعدة أو المشورة في ما يتعلق بفيروي الكورونا (كوفيد )19-الرجاء زيارة الموقع
https://www.gov.uk/coronavirus
مع فائق التقدير واالحترام،

كيرستون نيلسون
مدير قسم التعليم والمهارات

ليز غولتون
مدير الصحة العامة
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