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النص

لدى كل شخص مشاعر مختلفة تجاه العودة إلى المدارس .فربما يشعر بعض أولياء األمور واألطفال بالسعادة – وربما يشعر آخرون
ببعض القلق .ال بأس .سوف يؤثر التحلي بالهدوء واإليجابية على طفلك ويساعده على التكيُّف والشعور بالراحة .ذكِّر أبناءك أن
مشاركة اآلخرين أفكارهم ومشاعرهم سوف تساعدهم.

صا على استعداد لتقديم المساعدة إذا انتابهم القلق إزاء شيء ما.
وذكِّرهم أن هناك دائ ًما شخ ً

ومن المهم أيضًا أن تذكِّرهم بالجوانب اإليجابية للعودة إلى المدرسة – مثل التواصل مع األصدقاء ،واتباع روتين يومي ،والعودة إلى
المشاركة في األنشطة المدرسية.

شجع أبناءك على اتباع نظام غذائي
سوف يساعد اتباع روتين صحي طفلك على التكيُّف والشعور بالراحة عند العودة إلى المدرسةِّ .
صحي ،وممارسة التمارين الرياضية ،والتواصل مع األصدقاء ،واتباع روتين نوم جيد.

تم بذل جهود كبيرة لضمان عمل المدارس بشكل آمن ومستدام.

وقد شهدنا تقد ًما ً
هائًل في المعركة ضد كوفيد .19-لذا ،يكاد يكون المجتمع كله قد استأنف أنشطته ،وعادت مجددًا كثير من األنشطة
التي نستمتع جمي ًعا بممارستها ،أو نعتمد عليها.

درست سلطات الصحة العامة بعناية اإلجراءات االحترازية ،التي يجب تطبيقها في المدارس ،للمحافظة على سًلمة الجميع.

وقد وصلت إلى االقتناع بأنه عندما يحرص كل شخص على اتباع جميع القواعد واإلجراءات الروتينية بعناية في المدارس ،سوف
نصبح جميعًا محميين بشكل أفضل من الفيروس.

يُطلَب اآلن من كل طالب وموظف تذكير نفسه بهذه القواعد واإلجراءات الروتينية ،الواجب اتباعها ،للمحافظة على سًلمة الجميع.
سوف تذكِّر المدارس الطًلب بهذه القواعد واإلجراءات الروتينية ،مستخدمةً نس ًخا من هذا الفيديو تتناسب مع أعمار الطًلب،
وأدوات أخرى.
ً
أوال وقبل كل شيء ،من المهم جدًّا أن يحرص أي شخص تظهر عليه أعراض اإلصابة بكوفيد  ،19بما في ذلك الحمى أو السعال أو
ضيق التنفس أو صعوبات التنفس أو فقدان أو تغيُّر حاسة الشم أو التذوق ،على عدم الحضور .يُر َجى اتباعُ إرشادات المكتب التنفيذي
للخدمات الصحية  HSEبشأن العزل المنزلي ،واالتصا ُل هاتفيًّا بطبيبك .تأكد من أن الطًلب يعرفون أنه ينبغي عليهم إبًلغ
مدرسهم على الفور إذا شعروا بتوعُّك في المدرسة.

وسوف يكون من المهم بالنسبة لجميع الطًلب غسل اليدين جيدًا ،واتباع ممارسات النظافة الشخصية .تأكد من أن طفلك يعرف أن
عليه أن يستخدم المنديل الورقي لتغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس ،أو أن يسعل أو يعطس في مرفقه.

في المرحلة االبتدائية وما بعدها ،يجب على الجميع اتباع إجراءات التباعد الجسدي.

التدرب على التباعد الجسدي ،لكن سوف يتم تنظيمهم في مجموعات صغيرة
في المدرسة االبتدائية ،ال يُطلب من األطفال األصغر سنًّا
ُّ
داخل الفصل الدراسي.

يمكن أن يكون هناك ازدحام في أوقات ركوب الحافلة والنزول منها .يُر َجى الحرص على التباعد الجسدي باتباع
إرشادات المدرسة بشأن مواعيد وأماكن الذهاب .على الرغم من أنه ربما يكون من الصعب أال يزدحم أولياء األمور عند
بوابات المدارس للتحدث قبل بدء اليوم الدراسي وبعد انتهائه ،فإن ذلك من المهم .فالمحافظة على التباعد الجسدي،
وارتداء قناع ،وعدم التباطؤ عند المدارس ،كل هذا سوف يساعد على إبقاء مدرسة طفلك مفتوحة.

يُطلَب من الموظفين في جميع المدارس ،وطلبة المراحل بعد االبتدائية ،ارتداء قناع وجه.

شجع طفلك على الذهاب إلى المدرسة مشيًا على األقدام ،أو ركوب دراجة أثناء الذهاب إليها ،إن كان ذلك ممكنًا وآمنًا بالنسبة له.
ِّ

سوف يُخصص لكل طالب مقعد يستخدمه في وسيلة النقل المدرسية ،وسوف يُطلب من طًلب المراحل بعد االبتدائية ارتداء قناع وجه
عند انتظار الحافلة وركوبها.

وسوف تتواصل المدارس مباشرة مع األسر لتذكيرها باإلجراءات المطبقة .ناقشوا م ًعا في المنزل ما تتوقعونه عند العودة إلى
المدرسة.

يدرك المدرسون أن تعلُّم الطًلب ربما يكون قد تأثر خًلل فترات التدريس والتعلُّم عن بُعد ،وسوف يعملون مع الطًلب للتعامل مع
أي أثر.

دورا لمساعدة األطفال على الحضور إلى المدرسة بأمان .من المهم أن تتبع نصائح الصحة العامة للحفاظ على
تذكر أننا جميعًا نلعب ً
سًلمة البيئة المدرسية.
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