
اصطحاب طفلك إىل الحضانة 

أو مربية األطفال: ما الذي 
يحتاج اآلباء معرفته 



تستمر حاضنات األطفال وطاقم الحضانة في توفير بيئة آمنة وسعيدة 
حيث يمكن لألطفال التعلم والتطور.

تمكنت جميع العائالت من إعادة األطفال دون سن الخامسة إىل 
دور الحضانة وحاضنات األطفال منذ 1 يونيو. إذا كانت الحضانة أو 

مربية األطفال المعتادة لديك غير مفتوحة ، يمكن للسلطة المحلية 
مساعدتك في العثور عىل مكان مناسب لطفلك.

لماذا يجب علي إعادة طفلي إىل الحضانة 
أو الی جليسة األطفال؟ 

دور الحضانة وحاضنات األطفال هي 
أماكن رائعة لألطفال للتعلم واالستمتاع مع 

األصدقاء. يدعم التعليم المبكر نمو األطفال 

ورفاههم بشكل عام ، ويساعد عىل منحهم 

روتيًنا. يتطور األطفال بسرعة في السنوات 
األوىل ، وهذا هو السبب في أنه من المهم 

جًدا أال يفوت األطفال الوقت مع الحضانة أو 

مربية األطفال.

ما هي اإلجراءات الوقائية التي وضعتها 
دور الحضانة وحاضنات األطفال للتأكد من 

أنها آمنة؟ 
وضعت دور الحضانة وحاضنات األطفال 

إجراءات تنظيف محّسنة لألسطح المشتركة 

مثل مقابض األبواب والطاوالت ومعدات 

اللعب واأللعاب. كما أنهم يشجعون عىل زيادة 

غسل اليدين بشكل متكرر وتقليل االتصال 

بين المجموعات قدر اإلمكان.

تشارك دور الحضانة وحاضنات األطفال 

أيًضا في عملية اإلختبار والتتبع من قبل الـ 

NHS التخاذ إجراء سريع إذا أصبحوا عىل 
دراية بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا 

.)COVID-19(

هل من اآلمن أن يعود طفلي إىل الحضانة  
أو مربي األطفال؟ 

 )PHE( توضح هيئة الصحة العامة في إنجلترا

أن خطر انتقال العدوى والعدوى منخفض 

إذا طبقت دور الحضانة وحاضنات األطفال 
إجراءات منتظمة لغسل اليدين وتنظيفها. 

تشير الدالئل إىل أن األطفال عادة ما يكون 

لديهم أعراض خفيفة أو ال يعانون من أعراض 

وقد يكون لديهم خطر أقل لإلصابة بالفيروس 

مقارنة بالبالغين.

من المهم أنه إذا كان طفلك )أو أي شخص في 

أسرتك( يعاني من أية أعراض لفيروس كورونا 

)COVID-19( ، أن ال يحضر ويبقى في المنزل.

ماذا لو كان طفلي لديه احتياجات تعليمية 
خاصة وإعاقات )SEND(؟ 

تحدث إىل الحضانة أو مربية األطفال وخططا 

مًعا لعودة طفلك حتى يكون األمر سلًسا 

قدر اإلمكان.

هل هناك نصائح مختلفة لألطفال 
المعرضين لإلصابة الشديدة سريرًيا؟

تم إيقاف النصائح الوقائية لجميع البالغين 

واألطفال مؤقًتا في 1 أغسطس. هذا يعني أنه 

حتى العدد القليل من األطفال الذين ال يزالون 

عىل قائمة المرضى المحميون والذين لديهم 

أفراد من األسرة محميون يمكنهم العودة إىل 
حضانتهم أو مربية األطفال.



هل ينقل األطفال فيروس كورونا 
)COVID-19( أكثر من البالغين؟ 

ال. األطفال ليسوا أكثر عرضة لنقل الفيروس 
من البالغين. في الواقع ، هناك دليل معقول 

عىل أن األطفال في سن المدرسة االبتدائية 

لديهم معدل إصابة أقل بكثير من البالغين ، 

عىل الرغم من أن هذا ليس قاطًعا بعد.

هل يُتوقع من األطفال الصغار في دور 
الحضانة أو مربيات األطفال أن يتباعدوا 

اجتماعياً؟ 
ال. نحن نتفهم أن األطفال الصغار يجدون 

صعوبة في التباعد االجتماعي. تستخدم دور 

الحضانة وحاضنات األطفال مجموعة من 

التدابير الوقائية األخرى ، بما في ذلك غسل 

اليدين بانتظام والتنظيف المعزز ، لتقليل 

مخاطر انتقال العدوى. سيتمكن طفلك من 

اللعب مع أصدقائه وسيشعر بالراحة من قبل 

الموظفين كالمعتاد.

هل يحتاج كال الوالدين إىل أن يكونا 
عاملين مهمين للحصول عىل مكان مع 

حضانة أو مربية أطفال؟ 
ال. لقد کان جميع األطفال دون سن الخامسة 

یتمکنون من الذهاب إىل دور الحضانة 

وحاضنات األطفال منذ 1 يونيو.

ماذا علي أن أفعل إذا كان طفلي أو أي 
شخص في أسرتي يعاني من أعراض 

فیروس کورونا )COVID-19(؟
من المهم أنه إذا كان طفلك )أو أي شخص 

في منزله( يعاني من أي أعراض لفيروس 

كورونا )COVID-19( ، أن ال يذهب إىل 
المدرسة ويبقى في المنزل. يجب عليك 

الترتيب لهم إلجراء اختبار وإخبار مدرستك 

بنتائج االختبار. سيساعد هذا في عملية 

االختبار والتتبع من قبل الـ NHS. إذا كانت 

نتيجة االختبار إيجابية ، فيجب أن تبقی 

أسرتك في المنزل وتتبع إرشادات االختبار 

والتتبع للعزل الذاتي. 

ماذا يحدث إذا كانت نتيجة اختبار طفل 
آخر في نفس الحضانة أو مربية األطفال 

إيجابية لفيروس كورونا )COVID-19(؟ 
إذا كان طفلك عىل اتصال وثيق بشخص 

 ، )COVID-19( ثبتت إصابته بفيروس كورونا

فسُيطلب منك التأكد من عزله لمدة 14 يوًما. 

سيحتاج أفراد األسرة اآلخرون إىل العزلة فقط 

إذا بدأ طفلك في ظهور األعراض. يمكن ألي 
 شخص تظهر عليه األعراض إجراء 

إختبار، بما في ذلك األطفال دون 

سن الخامسة. 

هل المساعدة الحكومية في تكاليف رعاية 
األطفال ودور الحضانة متاحة للعائالت؟ 
نعم. تتوفر مجموعة واسعة من الدعم المالي 

للعائالت التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم 

بين 5-0. يمكن لجميع األطفال الذين تتراوح 

أعمارهم بين 3 و 4 سنوات وبعض ممن هم 

بعمر السنتین الوصول إىل 15 ساعة في 

األسبوع من التعليم المبكر الممول ، بقيمة 

تبلغ حوالي 2500 جنيه إسترليني سنويًا في 

المتوسط. قد يكون الوالدان العامالن اللذان 

لدیهما أطفال بعمر 3 و 4 سنوات مؤهلين 

أيًضا للحصول عىل 15 ساعة إضافية في 

األسبوع من رعاية األطفال الممولة ، مما يوفر 

لهم ما يصل إىل 5000 جنيه إسترليني سنويًا. 

لمعرفة الدعم الذي يمكنك الوصول إليه قم 
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