
ما العودة إلى المدارس االبتدائية: 
 يلزم أن يعرفه أولياء األمور

  



سوف يعود جميع األطفال في إنجلترا إلى مدارسهم بدوام كامل  
 اعتبارا من الفصل الخريفي. 

أبنائكم في ونحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان سالمة وسعادة 
 المدرسة.

 
 مدارسهم اآلن؟ لماذا يعود األطفال إلى 

المدرسة هي أفضل مكان لألطفال كي  
يتعلموا، وألجل رفاههم بشكل عام.  

فالمدرسة توفر لهم نظاما يوميا في حياتهم، 
وتساعدهم في تطوير مهاراتهم االجتماعية.  

كما أنهم يلتقون بأصدقائهم ومعلميهم. من  
الضروري عودة جميع األطفال إلى  
ى  مدارسهم في الخريف. وحضورهم إل

المدرسة سيكون إلزاميا مرة أخرى منذ 
بداية الفصل الجديد. لقد تراجع انتشار  

( منذ أن أغلقت  19-فيروس كورونا )كوفيد
المدارس أبوابها أمام أغلب التالميذ في  

 شهر مارس.  
 

 هل عودة طفلي إلى المدرسة آمنة؟ 
هيئة الصحة العامة في إنجلترا أكدت  
بوضوح بأن خطر العدوى بفيروس  

( منخفض إن طبقت  19-كورونا )كوفيد
المدارس نظاما من الضوابط الصارمة  

لتقليل خطر انتشار الفيروس. ذلك يشمل  
 تدابير لغسل اليدين والتنظيف بانتظام.  

ونحن ننصح المدارس وأولياء األمور  
بنائهم إلى  بالحرص على عدم إرسال أ

المدرسة إن كانت لديهم أعراض اإلصابة.  
كما إن احتمال إصابة األطفال بأعراض  

 شديدة نتيجة الفيروس منخفض للغاية. 
 

هل األطفال ينقلون العدوى بفيروس  

 ( أكثر من البالغين؟   19- كورونا )كوفيد
كال. احتمال أن ينقل األطفال العدوى  
له بين  بالفيروس ليس أكبر من احتمال انتقا

البالغين. وفي الواقع، يوجد دليل معقول  

بأن معدل اإلصابة بين األطفال في سن  
المرحلة االبتدائية أقل كثيرا مما هو بين 
 البالغين، رغم أن ذلك الدليل غير حتمي.  

 
هل يُتوقع من طفلي االلتزام بالتباعد  

 االجتماعي في المدرسة االبتدائية؟ 
ل الصغار  نعلم أن من الصعب على األطفا 

االلتزام بالتباعد االجتماعي. ولتقليل  
الخطر، ننصح المدارس االبتدائية حاليا 

بتوزيع األطفال ضمن مجموعات صغيرة،  
أو "فقاعات"، وتجنب االختالط ما بين هذه 

الفقاعات. ندرك بأن بعض اإلخوة قد  
يكونون ضمن فقاعات مختلفة، لكننا نعلم  

لين عن بأن إبقاء مجموعات األطفال منفص
بعضهم قدر اإلمكان في المدرسة يساعد 

 في تقليل خطر اإلصابة.  
 

ما الذي يلزم علّي فعله إن ظهرت على  
طفلي أو أي أحد آخر في أسرتي أعراض  

 فيروس كورونا؟ 
إن كان لدى طفلك )أو أي من أفراد  

األسرة( أي من أعراض فيروس كورونا  

(، من الضروري عدم إرساله  19-)كوفيد
رسة وبقائه في المنزل. وعليك إلى المد

اتخاذ ترتيبات لفحصه وإبالغ المدرسة  
بنتيجة الفحص. فذلك يساعد في عملية  

االختبار والتعقب التي تطبقها هيئة الصحة  
العامة. إن كانت نتيجة االختبار إيجابية، 
يجب أن يلتزم جميع أفراد األسرة بالبقاء 

في المنزل، واتباع التوجيهات بشأن الحجر  
 لذاتي.  ا

 



ما الذي يحدث إن انتشر الفيروس في  
 مدرسة طفلي أو في منطقتي المحلية؟
في حال انتشار الفيروس في المدرسة،  

سوف تعمل فرق الحماية الصحية المحلية  
مع المدرسة لالتفاق على اإلجراء الالزم.  
في المعتاد، ال تحتاج المدرسة إلى إغالق  

ي حال  أبوابها أمام جميع التالميذ، لكن ف
اضطرت إلى إغالق أبوابها أمام بعض  

التالميذ، ستكون لديها خطة للطوارئ لكي  
يتمكن طفلك من مواصلة تعليمه. أما في  
حال شهدت منطقتك المحلية ارتفاعا في  

معدل اإلصابات التي تؤدي إلى انتشارها 
ضمن مجموعة محلية من السكان، فإن 

 الحكومة تقرر اإلجراءات الواجب اتخاذها.  
 

هل توجد نصائح مختلفة بالنسبة لألطفال  
المعرضين جدا لخطر اإلصابة ألسباب  

 إكلينيكية؟ 
النصيحة بوقاية جميع البالغين واألطفال  

المعرضين لخطر اإلصابة توقف العمل بها  
في األول من أغسطس. ذلك يعني بأن حتى  

العدد الصغير من األطفال الذين ما زالوا  
الواجب وقايتهم، على قائمة المرضى 

واألطفال الذين يوجد في أسرهم أفراد تلزم  
وقايتهم، بات اآلن باستطاعتهم العودة إلى  

 مدارسهم. 
 

لمزيد من المعلومات بشأن العودة اآلمنة  
إلى المدارس، يرجى زيارة الموقع  

www.gov.uk/ backtoschool  .
وسوف يتوفر لدى مدرسة طفلك مزيد من 

رات التي أدخلتها المعلومات بشأن التغيي 
 قبل عودة طفلك إلى المدرسة في الخريف. 

 
 ،  فيف بينيتقالت 

 كبيرة الممرضات في هيئة  
 الصحة العامة في إنجلترا: 

 
"يمكن ألولياء األمور االطمئنان بأن هيئة  

الصحة العامة في إنجلترا قد نصحت  
بتطبيق نظام صارم من الضوابط لضمان  

رس،  أكبر قدر من السالمة في المدا
ووزارة التعليم نشرت هذه النصائح في  

 التوجيهات اإلرشادية. 
 

تشير األدلة حتى اآلن إلى أن المدارس ال  
تبدو وأنها مصدر أساسي النتشار اإلصابة  

 بفيروس كورونا في المجتمع. 
 

وقد اتضح في أنحاء العالم بأن األطفال  
وصغار السن قد يحملون فيروس كورونا  

راض اإلصابة به،  دون أن تبدو عليهم أع
 أو تظهر عليهم أعراض بسيطة." 

 


