العودة إىل المدرسة الثانوية:
ما يحتاج اآلباء إىل معرفته

إعتبارا من فصل الخريف  ،سيعود جميع
األطفال في إنجلترا إىل المدرسة بدوام كامل.

نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان سالمة
وسعادة أطفالك في المدرسة.

لماذا يجب أن يعود طفلي
إىل المدرسة؟
المدرسة هي أفضل مكان لتعلم
األطفال ولصحتهم العامة .انها تمنحهم
روتينًا وتساعدهم عىل تطوير مهاراتهم
االجتماعية .يمكنهم ً
أيضا رؤية أصدقائهم
ومعلميهم .من الضروري أن يعود جميع
األطفال إىل المدرسة في الخريف.
سيكون الحضور إلزام ًيا مرة أخرى من
بداية الفصل الدراسي الجديد .انخفض
انتشار فيروس كورونا ( )COVID-19منذ
أن قيدت المدارس والكليات فتح أبوابها
لمعظم التالميذ في مارس.
هل هو آمن أن يعود طفلي
إىل المدرسة؟
توضح هيئة الصحة العامة في إنجلترا
( )PHEأن خطر اإلصابة بفيروس
كورونا ( )COVID-19یکون منخفضا إذا
نظاما من الضوابط
طبقت المدارس
ً
الصارمة لتقليل مخاطر انتشار الفيروس.
ويشمل ذلك غسل اليدين بانتظام
وإجراءات التنظيف.

ننصح المدارس وأولياء األمور بالتأكد
من عدم حضور أي شخص تظهر
عليه األعراض .كما أن فرصة إصابة
األطفال الشدیدة بالمرض من الفيروس
منخفضة للغاية.
هل ينقل األطفال فيروس كورونا
( )COVID-19أكثر من البالغين؟
ال  ،الشباب ليسوا أكثر عرضة لنقل
الفيروس من البالغين.
هل يُتوقع من طفلي إتباع المسافة
االجتماعية في المدرسة الثانوية؟
نحن نشجع الطالب األكبر سنًا عىل
الحفاظ عىل التباعد االجتماعي حيثما
أمكن ذلك ،وف ًقا لتوجيهات الحكومة.
لتقليل المخاطر بشكل أكبر  ،نطلب
من المدارس الثانوية إبقاء الطالب في
مجموعات متسقة وتقليل االختالط بين
المجموعات .قد تكون هذه المجموعات
أكبر منها في المدارس االبتدائية  ،بحيث
يمكن للمدارس تقديم المناهج الدراسية
وخيارات المواد للطالب.

ماذا علي أن أفعل إذا كان طفلي أو أي
شخص في أسرتي يعاني من األعراض؟
من المهم أنه إذا كان طفلك (أو أي شخص
في منزله) يعاني من أية أعراض لفيروس
كورونا ( ، )COVID-19أن ال يذهب إىل
المدرسة ويبقى في المنزل .يجب عليك
الترتيب لهم إلجراء اختبار وإخبار مدرستك
بنتائج االختبار .سيساعد هذا في عملية
 .NHS Test and Traceإذا كانت نتيجة
االختبار إيجابية  ،فيجب أن تبقی أسرتك
في المنزل وتتبع إرشادات االختبار والتتبع
للعزل الذاتي.
ماذا يحدث إذا تفشى المرض
في المدرسة؟
في حالة تفشي المرض في المدرسة ،
ستعمل فرق حماية الصحة المحلية مع
المدرسة لالتفاق عىل اإلجراء المطلوب.
ً
عادة  ،لن تحتاج المدرسة إىل اإلغالق ،
ولكن في حالة الحاجة إىل إغالقها لبعض
األطفال أو جميعهم  ،سيكون لدى المدرسة
خطة طوارئ قائمة حتى يتسنى لطفلك
مواصلة تعليمه .إذا شهدت محلتك ارتفاعً ا
في معدالت اإلصابة مما یؤدي إىل االنتشار
في المجتمع المحلي  ،فستقرر الحكومة
اإلجراءات التي يجب اتخاذها.
هل هناك نصائح مختلفة لألطفال
المعرضين لإلصابة الشديدة سريريًا؟
تم إيقاف النصائح الوقائية لجميع
البالغين واألطفال مؤقتًا في  1أغسطس.
هذا يعني أنه حتى العدد القليل من
التالميذ الذين ال يزالون عىل قائمة
المرضى المحميون والذين لديهم أفراد
من عائالتهم محميون يمكنهم العودة
إىل مدرستهم.

قم بزيارة www.gov.uk/
 backtoschoolللحصول عىل

المزید من المعلومات حول العودة
إىل المدرسة بأمان .ستحصل مدرسة
طفلك عىل المزید من المعلومات حول
التغييرات التي أجرتها قبل عودة طفلك
في فصل الخريف.

قالت فيف بينيت،
رئيسة قسم التمريض في الصحة
العامة في إنجلترا
:

"

يمكن طمأنة أولياء األمور إىل أنه
لتحقيق أقصى قدر من السالمة في
المدارس  ،تم اقتراح نظام صارم
للغاية من الضوابط من قبل PHE
وتم نشره في إرشادات .DfE
تشير األدلة حتى اآلن إىل أن
المدارس ال تبدو أنها المحرك
األساسي لإلصابة بفيروس كورونا
في المجتمع.

أصبح معروفا عىل مستوى العالم
ان إصابة األطفال والشباب
بفيروس كورونا تکون بشكل عَ َرضي
أو كمرض بسيط.
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