أليستي جاو  ،المدير التنفيذي للمجتمعات والعائالت  5 ،أغسطس 2020
ومقدم الرعاية من
ملخص الرسالة الموجهة إىل اآلباء
ر
ي
وىل األمر  /مقدم الرعاية ،
عزيزي ي
نشكرك عىل سعة صدرك وتفهمك خالل هذه األوقات الصعبة.
أكد الوزير األول األسبوع الماض أن المدارس يمكن أن تفتح أبوابها لجميع الطالب ،ونحن نتطلع إىل ر
اليحيب بعودة أطفالك إىل المدرسة.
ي
ه أولويتنا القصوى.
شددت الحكومة االسكتلندية عىل الحاجة إىل االستعداد الكامل يك يعود التالميذ والموظفون إىل بيئة آمنة .هذه ي
يجب عىل الجميع غسل أيديهم بانتظام وستتوفر معقمات األيدي ف جميع المدارس .كما سيكون هناك تنظيف ُم َّ
حسن للمدرسة بشكل
ي
ً
والمعايي الوطنية
منتظم  ،وفقا لتوجيهات الحكومة االسكتلندية
ر
ً
ً
وبالتاىل سيعود التالميذ الذين كانوا يقومون بالتدري ع إىل المدرسة أيضا .يجب عىل اآلباء
أوقفت الحكومة االسكتلندية التدري ع مؤقتا،
ي
االتصال بمدرستهم لمناقشة أي ترتيبات إضافية قد تكون مطلوبة.

ر
اليتيبات الخاصة بعودة التالميذ
ً
اعتبارا من األربعاء  12أغسطس.
ستتم العودة إىل المدرسة عىل مراحل عىل مدار ثالثة أيام
المدارس االبتدائية
األطفال الذين اسماء عائالتهم تبدأ بالحروف من  Aإىل L

يلتحقون بالمدرسة يوم األربعاء  12أغسطس (يوم كامل) والجمعة
 14أغسطس

األطفال الذين اسماء عائالتهم تبدأ بالحروف من  Mإىل Z

يلتحقون بالمدرسة يوم الخميس  13أغسطس (يوم كامل)
والجمعة  14أغسطس

ً
سوف يلتحق جميع األطفال بالمدرسة بدوام كامل اعتبارا من يوم الجمعة  14أغسطس.
المدرس عند الضورة.
ستقدم كل مدرسة تفاصيل حول الغداء وترتيبات الوقاية الشخصية وأوقات بدء وانتهاء اليوم
ي

المدارس الثانوية
سيلتحق جميع طالب  1Sبالمدرسة يوم األربعاء  12أغسطس  ،باستثناء مدرسة كويي رفيي الثانوية.
ً
ً
منفصال من مدير المدرسة حول ر
ر
اليتيبات الخاصة بمبن المدرسة الجديد.
سيتلق أولياء أمور التالميذ يف مدرسة كويي رفيي الثانوية اتصاال
ر
الن تلتحق بالمدرسة كل يوم يف أيام  12و  13و  14أغسطس .سيلتحق
سيكون لكل مدرسة ترتيبات فردية
لمجموعات السنة المختلفة ي
ً
االثني  17عىل أبعد تقدير.
جميع طالب المرحلة الثانوية بالمدرسة اعتبارا من يوم
ر
ً
ستتواصل المدارس مع أولياء األمور لتقديم التفاصيل بحلول يوم الخميس  6أغسطس .ستوفر المدارس أيضا معلومات حول الغداء ،
اس.
والوقاية الشخصية وأي جدولة ألوقات بدء وانتهاء اليوم الدر ي

المدارس الخاصة
المتعلمي.
سيكون لكل مدرسة ترتيباتها الخاصة المتعلقة بالعودة المرحلية لدعم
ر
ر
الن سيذهب فيها طفلهم إىل
ستتواصل المدارس مع أولياء األمور بحلول يوم الخميس  6أغسطس إلبالغهم بتفاصيل محددة حول األيام ي
المدرسة يف كل يوم من أيام  12و  13و  14أغسطس.
ً
االثني  17أغسطس عىل أبعد تقدير.
سيعود جميع األطفال والشباب إىل المدرسة اعتبارا من يوم
ر
ً
اس وأي ترتيبات أخرى.
ستوفر المدارس أيضا معلومات حول أوقات الغداء وأوقات بدء وانتهاء اليوم الدر ي
بالنسبة لألطفال الذين لديهم وسيلة نقل من الميل إىل المدرسة  ،ستتصل المدارس بأولياء األمور لتحديد ر
اليتيبات بحلول يوم الجمعة 7
أغسطس.
معلومات أخرى مهمة بشأن السالمة
ً
ر
● إذا كنت تستخدم سيارة  ،ى
يرج إنزال األطفال بعيدا عن المدخل المباش للمدرسة.
● من فضلك ال تركن سيارتك بالقرب من المدرسة.
البالغي واألطفال من عائالت مختلفة.
ى
وبي
يرج مراعاة التباعد الجسدي ربي
●
ر
البالغي ر
ر
● سيتمكن الزوار من زيارة المدرسة عن طريق الدعوة فقط.
ومقدم الرعاية.
● سيتم تقييد الوصول العادي لآلباء
ي

ً
شكرا لكم عىل سعة صدركم ودعمكم طوال هذه العملية .نحن نتطلع إىل عودة أطفالك إىل المدرسة .يمكننا أن نؤكد لكم أننا سنستمر يف
ر
ر
وتلق التالميذ أفضل تعليم وتربية ممكنان.
مراجعة اليتيبات لضمان سالمة الجميع
ي

