کورونا  -معلومات لآلباء حول الحياة اليومية للمدرسة
ُ
لقد بدأنا بتطبیق عدد من التدابي ف المدرسة للحد من العدوى .تظهر ألوان إشارات المرور الت تمثل المستويات الخض والصفر
والحمر تدابي مكافحة العدوى الت تنطبق عىل المدارس للمستويات المختلفة .إن حالة العدوى ف اليوي ج ه الت تحدد
المستوى الواجب اتباعه من قبل المدرسة.

من اآلمن لألطفال الذهاب إىل المدرسة
سنستمر ف رعاية حاجة الطفال لبیئة مدرسیة آمنة وجیدة .سیقوم جمیع أولئك الذین یعملون ف المدرسة بالتأکد من أن
التالمیذ هم عىل ما یرام .وسنكون حذرين للغاية ف الفية المقبلة لضمان السيطرة الجيدة عىل العدوى .نحن مهتمون بشكل خاص
بما يىل:
•
•
•

يجب أال ر
یحض أحد إىل المدرسة أو  SFOإذا كان مريضا.
یجب علیکم غسل اليدين قبل قدومکم إیل المدرسة.
النظافة الصحیة الجیدة والتنظيف الجيد مهمان ف المدرسة.

كيف ستکون الحیاة الیومیة للمدرسة؟
المستوى األخض:
ستکون الحياة اليومية ف المدرسة طبيعية ،لكن یجب عىل التالمیذ والمعلمی تجنب المصافحة والمعانقة.
المستوى األصفر:
يمكن جمع صفوف مدرسیة كاملة ،وسيتلق جميع التالمیذ عرضا بدوام كامل ف المدرسة .سیکون باإلمکان تقسيم باحة المدرسة
لفصل الصفوف عن بعضها البعض .ویجب عىل التالمیذ والمعلمی تجنب المصافحة والمعانقة والتجمعات الکبية.
المستوى األحمر:
سيتم تقسيم التالمیذ إىل مجموعات أصغر .وقد نجد بأنە من الضوري أن نحد من عدد التالمیذ الذین یمکنهم الحضور إىل
المدرسة .ویمکننا أیضا الطلب من التالمیذ الحضور إىل المدرسة ف أوقات مختلفة .یجب علینا أن نحرص عىل الحفاظ عىل
مسافة جيدة آمنة من بعضنا البعض ،وسيكون التالمیذ ف الخارج كثيا ،بما فیە ف الحصص الدراسیة العادیة.

النقل المدرس
المستوى األصفر :يمكن للتالميذ الذين يعتمدون عىل النقل المدرس أن يستقلوا حافلة أو وسيلة نقل أخرى للوصول إىل المدرسة
ومنها .يجب أن يحافظ التالمیذ عىل مسافة من اآلخرين ،ولكن ليس من المطلوب أن يحافظ التالمیذ عىل مسافة مي من زمالئهم
اآلخرين ،عىل الرغم من أن هذا مطلب یجب عىل المسافرين اآلخرين اتباعە.
المستوى األحمر :إذا استقل التالمیذ حافلة مدرسية أو وسيلة مواصالت أخرى ،يجب علیهم أن يتذكروا الحفاظ عىل مسافة
جيدة من اآلخرین ،سواء أثناء انتظار الحافلة أو ف الحافلة .يجب عىل التالمیذ التفكي فيما إذا كان من الممكن أخذ وسیلة نقل
أخرى إىل المدرسة.

واجب تعليم جميع التالمیذ
يحق لجميع التالميذ الحصول عىل التعليم ،ويجب عىل المدرسة ضمان عرض تعليم جيد لجميع التالميذ بغض النظر عما إذا كان
مستوى العدوى یبلغ المستوى الخض أو الصفر أو الحمر.

إذا كانت لديك أي أسئلة  -اتصل بنا ف المدرسة 😊

