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األمهات ومقدمي الرعاية األعزاءو  ءاآلبا   
 

يونيو إلى األطفال في  1أنا أكتب بمعلومات عن خطط الحكومة إلعادة فتح المدارس من 

. سأشرح الخطط التي وضعناها في هانا مور لجعل األمور 6والسنة  1االستقبال ، السنة 

اخترت العودة.أوالً ، أود أن أوضح بأمان قدر اإلمكان هنا وماذا يمكن أن تتوقع لطفلك إذا 

أن الحكومة ال توصي بعودة األطفال إلى المدرسة إذا كانوا ضعفاء أو يعيشون مع شخص 

.ضعيف  

 

توصي الحكومة بعودة األطفال اآلخرين في االستقبال والسنة األولى والسنة السادسة. ومع 

عادة أطفالهم إلى المدرسة. لذا ذلك ، لن تكون هناك عقوبات على اآلباء الذين يختارون عدم إ

فإن اختيار ما إذا كنت ستعود أم ال. أعرف من التحدث إلى المعلمين أن هناك وجهات نظر 

مختلفة بين اآلباء. يحرص بعضكم على عودة األطفال ويشعر البعض اآلخر بأن الحكومة قد 

طفالكاتخذت قراراً بشأن عودة المدارس مبكًرا. سنثق بك التخاذ أفضل قرار أل . 

 

لقد تابعنا عن كثب جميع النصائح التي قدمتها لنا الحكومة والسلطة المحلية ونقابات التدريس 

واستخدمناها بمعرفتنا الخاصة ببيئة هانا مور وبناؤها وأراضيها وموظفيها. تم اتخاذ جميع 

 قراراتنا مع مراعاة سالمة األطفال والموظفين واآلباء.كيف سيتم تنظيمه؟

 

أ و ب. إذا كان طفلك في المجموعة أ  -قسيم األطفال في كل فصل إلى مجموعتين قمنا بت 

استقبال ، السنة األولى أو السنة السادسة ، فإنهم مدعوون للحضور إلى المدرسة يومي 

. إذا كان طفلك في المجموعة ب ، فإنه مدعو للحضور 3.15و  8.45االثنين والثالثاء بين 

. إذا حضر طفلك إلى غرفة الالفندر 3.15و  8.45والجمعة بين إلى المدرسة يومي الخميس 

.سنواصل تقديم خدمة 12و  9.15، فهو مدعو للحضور إلى المدرسة كل يوم بين الساعة 

و  8.45لألطفال الذين يكون آباؤهم عاملين رئيسيين. في الوقت الحالي ، سيكون هذا بين 

نفتح ، ولكن إذا كان هناك اهتمام كاٍف ، فسوف 3.15  M4KC  لتوفير مخصص لمدة يوم

 طويل

ما هو نموذجنا للحفاظ على سالمة الناس؟يعتمد النموذج الذي أنشأناه للعودة إلى المدرسة 

 LSA على فكرة أن مجموعة من األطفال في "فقاعة". يقضون اليوم مع معلم الصف و 

ولديهم عضو واحد مخصص من فريق وقت الغداء. يتم فصلهم عن األطفال والبالغين 
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اآلخرين طوال اليوم. أوقات اللعب لكل فصل دراسي في السنة األولى والسنة السادسة  

منفصلة وكل فئة لها مجموعة خاصة بها من معدات الملعب التي ال تتم مشاركتها مع 

 .مجموعات أخرى

 

ث مدرسية كاملة مثل التجمعات.تم تكييف الفصول الدراسية مع طريقة لن تكون هناك أحدا

العمل الجديدة هذه. تم نقل الطاوالت لتوفير مساحة أكبر بين األطفال أثناء جلوسهم في 

مكاتبهم. األطفال لديهم أواني أقالم رصاص أو أقالم رصاص ، لن يكون هناك موارد 

الوسائد واأللعاب اللينة ، ألنه ال يمكن تنظيفها مشتركة. تمت إزالة أي موارد قماش ، مثل 

بشكل متكرر بما فيه الكفاية.يقضي المعلمون بعض الوقت مع األطفال إلعادة النظر في 

 .أهمية غسل اليدين والتقاط السعال والعطس

إذا أظهر أحد األشخاص داخل "الفقاعات" أعراًضا ، فسيُنصح كل شخص داخل الفقاعة 

من إجراء اختبار للتحقق مما إذا كان لديه الفيروس بالعزل حتى يتمكن . 

 

 كيف سندير وقت الغداء ووقت الراحة؟

في وقت االستراحة ، لن يكون األطفال بالخارج إال مع "فقاعة" أطفالهم حتى يتمكنوا من 

استخدام جميع األسس. منطقة المغامرة هي االستثناء من ذلك ألننا غير قادرين على تنظيف 

فعال على أساس يومي هذا بشكل  

 

في  12.15و  11.45سيكون وقت الغداء متداخالً ، حيث يتلقى أطفال االستقبال غداءهم بين 

من موظفي وقت الغداء لفقاعاتهم. سوف تجلس الفقاعتان في نهايات  2القاعة مع تخصيص 

بين مختلفة من القاعة متباعدة على الطاوالت. سيفعل أطفال السنة األولى الشيء نفسه 

مساءً  1و  12.45بين  6والعام  12.45و  12.15 . 

 

سيحتفظ األطفال بصناديق الغداء معهم في الفصل ويأخذونها معهم إلى قاعة الغداء. سيتم 

تقديم العشاء المدرسي لألطفال على الطاولة ، لذا ال داعي للوقوف في طابور للحصول على 

اول مجموعة كل عامالغداء.سيتم تنظيف جميع الطاوالت جيدًا بعد تن  . 

 

عندما يخرج األطفال في وقت الغداء ، يكون لكل "فقاعة" في االستقبال والسنة األولى 

استقبال في الملعب )مقسم إلى قسمين( والعام األول في  -مساحة مخصصة خاصة بهم 
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إدارة التباعد االجتماعي الخاص بهم.  6ا(. سوف نعرض على السنة ملعب الكرة )مقسم أيضً 

لعبون في الملعب ، ولكن إذا شعرنا أنهم ال يستطيعون إدارة إبعادهم االجتماعي الخاص سي 

 .بهم ، فسنغير الخطة

 

 كيف ستتأكد من وجود تنظيف كاٍف؟

يعد التنظيف المنتظم لألسطح واألثاث ومقابض األبواب واألشياء األخرى التي يتعامل معها 

يمكننا من خاللها حماية األطفال من العدوى. جميع األطفال بشكل متكرر طريقة مهمة حقًا 

الفصول الدراسية وقاعة العشاء والمكاتب سيكون بها منظف مميت. سيتم تنظيف المكاتب 

بين الجلسات. ستغير إحدى منظفاتنا العادية ساعات عملها حتى تعمل طوال اليوم بدالً من 

ض األبواب واألسطح األخرى المدرسة. ستقوم بتنظيف جميع المكاتب والكراسي ومقاب

 .خالل فترة استراحة الغداء

 

سيتم غسل الموارد البالستيكية المستخدمة في االستقبال والسنة األولى ومعدات اللعب 

المستخدمة في االستراحة والغداء تماًما في نهاية اليوم.سيتم تنظيف جميع المناطق جيدًا في 

 نهاية كل يوم

 

 ماذا يحدث في بداية ونهاية اليوم الدراسي؟

 Hannah More غالًبا ما تكون هذه األوقات من اليوم أكثر األوقات انشغااًل اجتماعًيا في

وسنكون بحاجة إلى تغيير الطريقة التي يتم بها ذلك من أجل أن نكون آمنين. لن يسمح لآلباء 

 .بدخول المدرسة خالل هذه الفترة باستثناء زيارة المكتب عبر المدخل األمامي

نطلب أن يأتي أحد الوالدين فقط إلى المدرسة وأنهم يحضرون فقط األطفال الذين يأتون إلى 

صباحاً. ال يجب أن يأتي  8.40المدرسة عندما ينزلون ويرتفعون. سنفتح البوابة من الساعة 

أحد إلى المدرسة قبل ذلك. سيكون لدينا طابور بعيد اجتماعًيا على طول الجزء األمامي من 

. يجب على اآلباء اصطحاب أطفالهم إلى بوابة 1لألطفال في االستقبال والسنة  المدرسة

يجب أال يأتي اآلباء إلى الفصل  .LSA السياج في الفصل الدراسي حيث سيقابلهم المعلم أو 

الدراسي. عندما يتركون أطفالهم في السنة األولى أو يجب على أولياء األمور مغادرة 

السيارات. سيكون الموظفون في الملعب إلرشاد الناسالمدرسة عن طريق موقف   

سيأتي أطفال السنة السادسة إلى المدرسة عبر مدخل المكتب حيث سيتم استقبالهم والذهاب 

 مباشرة إلى الفصل.
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في نهاية اليوم سنعمل في االتجاه المعاكس. سوف يدخل اآلباء المدرسة من خالل موقف 

بال من بوابة السياج وأطفال السنة األولى والسنة السيارات ، ويجمعون أطفال االستق

السادسة من الملعب. ثم يجب أن تغادر األسرة من خالل البوابة السفلية. مرة أخرى ، 

 سيكون الموظفون في الموقع لتقديم الدعم

. 

 كيف سنحافظ على سالمة الموظفين؟

زل. كما عمل الكثير في يعمل الموظفون طوال فترة اإلغالق لتوفير العمل ألطفالك في المن 

المدرسة ، وإعداد علب الطعام ، والعمل مع أطفال العمال الرئيسيين وما إلى ذلك. بينما 

ننتقل إلى وجود المزيد من الموظفين في الموقع ، يجب أن أفكر بعناية في رفاهيتهم. سيبقى 

وظفون من الموظفون في "فقاعاتهم". غرفة الموظفين ليست كبيرة بما يكفي ليتمكن الم

التواصل االجتماعي بشكل مالئم ، وبينما يستخدمونها إلعداد المشروبات والوجبات ، لن 

بدالً من ذلك يستخدمون الفصل الدراسي الذي يقيمون فيه  -يجلسوا هناك أثناء فترات الراحة 

 .، أو في منطقة خارجية بعيدًا عن االطفال

 

 ماذا لو أظهر شخص ما أعراض فيروس كورونا؟

هذا يعني أنك تشعر بالحرارة  -ألعراض الحالية للفيروس التاجي هي:درجة حرارة عالية ا

 -عند لمس صدرك أو ظهرك )ال تحتاج إلى قياس درجة حرارتك(سعال جديد ومستمر 

ساعة )إذا  24نوبات سعال أو أكثر في  3وهذا يعني السعال كثيًرا ألكثر من ساعة ، أو 

فقد يكون أسوأ من المعتاد(فقدان أو تغيير في حاسة الشم أو  كنت تعاني عادة من السعال ،

وهذا يعني أنك الحظت أنه ال يمكنك شم أو تذوق أي شيء ، أو أن الرائحة أو  -الذوق 

 الذوق مختلف عن الطبيعي

إذا كان الطفل يعاني من هذه األعراض ، فيجب أال يحضر إلى المدرسة ، وال يجب أن يأتي 

ويجب على اآلباء إبالغ المدرسة بأن لديهم أعراًضا. ستقوم المدرسة بعد  إخوته إلى المدرسة

ذلك بإبالغ جميع آباء األطفال في "الفقاعة" بأن أحدهم قد ظهرت عليه األعراض. ستغلق 

"الفقاعة" بعد ذلك حتى يخضع جميع الموظفين واألطفال الختبار فيروس كورونا السلبي أو 

يوًما 14يعزلون أنفسهم لمدة  . 

 

إذا ظهرت على الطفل أعراض الفيروس التاجي في المدرسة ، فسيتم إزالته من فصله على 

الفور وسيطلب آباؤه جمعها. سنوصي بأن يكون لديهم اختباًرا للفيروس التاجي وإبالغ 

المدرسة بالنتيجة. ستقوم المدرسة بعد ذلك بإبالغ جميع آباء األطفال في "الفقاعة" بأن 
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األعراض. ستغلق "الفقاعة" بعد ذلك حتى يخضع جميع الموظفين  ليهأحدهم قد ظهرت ع

يوًما 14واألطفال الختبار فيروس كورونا السلبي أو يعزلون أنفسهم لمدة  . 

 

 ماذا سيحدث عن التعلم عندما ال يكونون في المدرسة؟

فعلوا في في توفير التعلم عبر اإلنترنت كما  5و  4و  3و  2سيستمر المعلمون في السنة 

األسابيع الماضية. نشجعك على االستمرار في إرسال الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بعمل 

سيستمر المعلمون في االتصال  . hannahmorep@bristol-schools.uk األطفال إلى

لبقاء على اتصالبالعائالت لمعرفة كيفية استمرار األطفال وا . 

 

المعلمون في االستقبال ، السنة األولى والسنة السادسة سوف ينشرون أيًضا التعلم عبر 

اإلنترنت في األيام التي ال يكون فيها األطفال في المدرسة. سيتبع ذلك التعلم الذي يقومون به 

للمعلمين كيف في المدرسة وسيتم تشجيع األطفال على إرسال الصور قبل أن يعودوا ليبينوا 

بدأوا. سيتصل المدرسون في مجموعات هذه السنة فقط بالعائالت التي قررت عدم إعادة 

 .أطفالهم إلى المدرسة

 

 هل ستستمر علب الطعام والقسائم؟

أعلم أن جائحة الفيروس التاجي كان له تأثير مالي على العديد من العائالت وأن صناديق 

والقسائم من خالل مخطط الحكومة ساعدت الناس على تجاوز األمر. الطعام التي نظمناها 

سيستمر توفير علب الطعام في الوقت الحالي ولكن سيتغير اليوم إلى األربعاء بعد نصف 

مساءً  4و  2 -الفصل الدراسي. سيبقى الوقت كما هو   

 

تهم الدراسية في أنا متأكد من أن القسائم ستستمر في توفيرها لألطفال الذين لم تكن مجموعا

 3المدرسة. تعمل القسائم الحالية حتى نهاية نصف الفصل وقد قمت بتقديم طلب آخر لمدة 

يونيو. بعد ذلك الوقت  20أسابيع بعد نصف الفصل. وهذا يعني أنه سيتم توفير القسائم حتى 

، ال أعرف ما الذي سيحدث بعد ، ولكنني سأخبرك بمجرد الحصول على مزيد من 

تالمعلوما . 
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ألولئك منكم الذين سيعودون في األول من يونيو ، نتطلع حقًا إلى رؤيتك! بالنسبة ألولئك 

، نأمل أن  5و  2،3،4الذين يشعرون بأن الوقت ليس مناسًبا لهم ، أو الذين هم في السنوات 

لن يمر وقت طويل قبل أن نراكم مرة أخرى ألننا نفتقدكم جميعًا.إذا كنت بحاجة إلى 

ال بي ، فيمكنك القيام بذلك عن طريق البريد اإللكترونياالتص  

hannahmorep@bristol-schools.uk 

 أو االتصال بي على  07376185854

 افضل األمنيات

Sue Ramsay 
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