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عزيزي الوالد/ولي األمر
قبل ابتداء إجازة شهر أكتوبر في األسبوع المقبل أود أن أشكركم وأشكر أطفالكم وشبابكم على مدى صبرهم وتفهمهم للوضع
خالل هذا الفصل .إنه فعال من المدهش مدى تأقلم المجتمعات المدرسية عبر المدينة مع التنظيمات الجديدة.
ولعلكم تعلمون أنه تم إيجاد فيروس الكورونا عند بعض األطفال والشباب والكادر الوظيفي وال نزال نتبع اإلرشادات الطبية .وأنا
ممتن لتعاونكم في عزل أطفالكم كما تتطلبه لجنة حماية الصحة في لوثيان.
بينما نقترب من أشهر الشتاء سيكون من الضروري أن نستمر في االلتزام بالتنظيمات األكثر أمانا ً للطالب والموظفين وأن نستمر
في فتح المدرسة .تغطية الوجه وغ سل اليدين هي إجراءات مهمة في منع انشار الفيروس باإلضافة إلى الحفاظ على التباعد
االجتماعي عند اإلمكان.
علق مديرو المدراس بشكل إيجابي عن أن اآل باء واألمهات باتوا يتفادون التجمع أمام مداخل المدرسة ونحن نقدر جميع الجهود
المبذولة من قبل العائالت وأولياء األمور .كما تعلمون نحن نتوقع من الطالب أن يغطوا وجوههم في المدرسة الثانوية ونقدر
مستوى التعاون مع هذا اإلجراء .وألولئك الذين ال يستطيعون ارتداء القناع ألسباب طبية قامت المدرسة بإجراءات معينه لهم
لتفادي الحرج.
تقدر المدارس بشكل خاص اآلباء الذين أخبروا المدرسة عندما يأخذون طفلهم لفحص كوفد .19فهذا يسمح للمدرسة باتخاذ
إجراءات مبدأيه في حالة أن الطفل وجد لديه الفيروس .من المهم إخبار المدرسة فوراً بعد استالم النتيجة .سواء كانت إيجابية أم
سلبية .إذا ما وصلتكم النتيجة خارج األوقات المدرسية الرجاء االتصال بـ 01312002000
تضامنا ً مع طلب الوزيرة األولى لآلباء أود أن أكرر رسالتها في تجنب العطل خارج البلد في إجازة منتصف الفصل ألن المدارس
قد ال تحتوي على كادر وظيفي كافي لدعم الطالب الذين سيتوجب عليهم الحضر.
أخيراً وبعد استمرار المدرسة بعد إجازة شهر أكتوبر سنستمر في التأكد من تطبيق البيئة الدراسية األكثر أماناً .كجزء من هذا
يجب على البيئة الصفية ضمان تهوية كافية ولو أن أنظمة التدفئة ستكون مستخدمة دائما ً من الحكمة أن تفكروا بطبقات ملبسية
إضافية.
اسمحوا لي أن أتمنى إجازة سعيدة لألطفال والشباب وأن أشكركم مجدداً على دعمكم المستمر وتعاونكم في هذه األوقات الصعبة.
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