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 :یرجى طلب
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 البرید اإللكتروني:

 مرجعنا:
 مرجعكم:
 م٢٠٢١إبریل  ١٤  التاریخ:

 
 الرعایة مقدم/  األمر ولي عزیزي

 
 مدرسةال إلى یعودون وشبابنا أطفالنا جمیع نرى أن السرور دواعي منفإنھ  ،الصیفي الفصل بدایة مع

 .الوضع تحسن استمرار أمل على
 

 ،ھبأكمل مدرستنا مجتمع من بدعم أنھ وآمل ،أخرى مرة مدرستنا في الرائعة العاملة القوى شكریسرني 
 حنن ،المحسن الوضع استمرار أجل من ولكن ،أصدقائھم مع المدرسة إلى العودة وشبابنا ألطفالنا یمكن

 .مدعمكل بحاجة
 

 فوق وما سنواتسبع لل الطوعیة الجانبي التدفق اتفحوص
 

 ارسالمد طالب جمیع لیشمل المنتظم الجانبي التدفق اتفحوصلتمدید  ھاعرض نع ویلز حكومة أعلنت
 سیتمكن .سبوعاأل في مرتین أنفسھم فحصب للطالب المنزلي الجانبي التدفق فحص أطقم ستسمح .الثانویة
 ھذه تستمر .المنزل في أنفسھم ونفحصوسی مكانھم/  مدرستھم من ھمفحص أطقم جمع من الطالب

 .سالفیرو انتقال إدارة في للمساعدة بھا المعمول التدابیر من مجموعة من اً جزء تكون أن في اتفحوصال
 إذا .والشباب الرعایة مقدمي/  اآلباء عاتق على عنھا واإلبالغ اتفحوصال إجراء إدارة مسؤولیة تقع

 .الذاتي العزل متطلبات واستیفاء إیجابیة نتائج أي عن اإلبالغ جداً  المھم فمن ،اتفحوصال إجراء ماخترت
ً أیض آمل  .رمبك وقت في إیجابیة حاالت أي تحدید سیتم بأنھ اإلضافیة الطمأنینة بعض یقدموا أن ا

 
 الكمامات

 
 اظالحف على قادرین غیر كانوا إذا المدرسة في كمامات ارتداء الثانویة مدارسنا في الطالب من سیُطلب

 لجودةا عالیة كمامات بثالث الثانویة المدارس تالمیذ جمیع تزوید تم. اآلخرین من المطلوبة المسافة على
 .مرة ٥٠ حتى غسلھا یمكن

 
 اآلمن بقاءلل الرئیسیة الرسائل

 
 لخاصةا القیود فئة بموجب القواعد بجمیع االلتزام في أمورنا وأولیاء أطفالنا یستمر أن بمكان األھمیة من
 :ھذه وتشمل. القواعد تخفیف من المزید لتمكین بنا



 
 یرجى عدم. وجمعھم مأطفالك توصیل عند المدرسة بوابات وبین مبینك مسافة على واحافظ •

	.للدردشة توقفبال تغري نھاكو المدرسة بوابات عند مجموعات في تجمعال
	.الحفالت أو حیث یباتون ذلك في بما ،المدرسة خارج األطفال اختالط عدم من التأكد •
 أعراض لدیھم تكن لم لو حتى بتوعك یشعرون كانوا إذا المدرسة إلى مأطفالك إرسال عدم •

	.الرئیسیة كورونا فیروس
 

 - سالفیرو انتشار وقف في مركدو لعب في االستمرار یرجى لذا ،تكون أن یمكن ما بقدر آمنة المدارس
 .يختفی لم لكن الفیروس التحسن في األرقام تستمر

 
 تحیاتي مع
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