أعزائي اآلباء لطالب الصفوف  0الى 5
ستفتح مدارس بلدية  Gribskovمرة اخرى يوم االثني المصادف .20نيسان .2020
عن هذا عىل وجه التحديد ان:
وي ي
 يبدأ جميع الطالب من الصفوف  0إىل  5يف المدرسة ونادي (عروض) اوقات الفراغ. يبدأ الطالب من الصفوف الخاصة من  0اىل  10يف المدرسة ونادي (عروض) اوقات الفراغ. الطالب يف الصفوف  6اىل  .10سيستمر تدريسهم من المنل.وف بلدية  Gribskovكافة الشوط والمتطلبات المطلوبة فيما يتعلق باعادة فتح المدارس ودور الرعاية النهارية.
تست ي
توفن أحواض
الن توجب عليها  ،عالوة عن أمور أخرى  ،ر
ومع ذلك  ،فإنها مهمة ر
كبنة لضمان الظروف المناسبة يف جميع األماكن  -ي
.
وتوفن مايتوجب من معدات الحماية باإلضافة إىل ذلك  ،يجب تنظيم
غسيل ومراحيض إضافية  ،وإنشاء بعض المظالت الخارجية
ر
اس بأكمله عىل أساس اعتبارات خاصة تتعلق بالمسافات اإلضافية واشياء اخرى.
اليوم الدر ي
االثني  20نيسان ,وقد قرر مجلس المدينة
لذلك اختار مجلس المدينة يف بلدية  Gribskovتأجيل إعادة االفتتاح من  15إىل يوم
ر
ايضا المحافظة عىل الـ  Mini-FOحيث يكون االفتتاح يوم االربعاء .22نيسان.
بالنسبة للباء اللذين لديكم اطفال سيبدأون بالـ  ,Mini-Foسنبعث لكم رسالة خاصة تتعلق بذلك.

ً
والموظفي  ،بحيث يكون آمنا لكل طفل ,
يتم االتفاق عىل تسجيل األطفال الجدد يف الفنة القادمة بشكل فردي ربي اآلباء
ر
وأن تكون جميع االطراف عىل دراية بالتوقعات المتبادلة (ماينتظره كل طرف من الطرف المقابل).
الن يجب أن نستوفيها .يف هذه
من أجل االستمرار يف الحد من خطر اإلصابة بأكن قدر ممكن  ،هناك عدد من العوامل ي
االثني وكيف يجب عليكم التعامل معها
الن ستكون عندما نفتح يوم
ر
الرسالة يمكنكم أن تقرأوا عن الظروف الخاصة ي
كأبوين.

يوم دراس مختلف
ً
لن يحض أطفالكم ً
يوما در ً
تغينات تؤثر عىل األطفال واآلباء
اسيا عاديا كما كانو يعرفونه قبل اإلغالق .ستكون هناك ر
والموظفي عىل حد سواء .يف بلدية  Gribskovسيتم النك رن عىل وضع حلول جيدة لتوزيـ ـع الصفوف وذلك لضمان
ر
ً
اس مقارنتا باليوم الطبي يع ,وان
عن  ,عىل سبيل المثال ,انخفاض يف مدة اليوم الدر ي
اس للجميع .وهذا ي ي
أفضل يوم در ي
س ليس من الضوري ان يتم تقسيمه حسب المواد الدراسية كالسابق.
الجدول الدرا ي
سيتلق جميع الطالب  5ساعات من الدراسة ً
يوميا  ،ولكن سيتم قرع الجرس بأوقات مختلفة .سوف تتلق المزيد من المعلومات من
قبل مدير المدرسة الخاصة بأبنائكم حول هذا عن طريق .Aula

النوادي ر
التفيهية (نوادي اوقات الفراغ)
س وحن الساعة
اس  ،ومرة أخرى من نهاية اليوم الدرا ي
يفتح نادي اوقات الفراغ من الساعة  6:30وحن بدء اليوم الدر ي
االثني إىل الخميس و حن الساعة  16:30يوم الجمعة.
 17:00مساء من
ر
نطلب منكم ان تقوموا بإبالغنا يف حال عدم استخدام اطفالكم لهذا العرض .إذا كانت لديك أي أسئلة  ،رفنج االتصال
بمدير المدرسة أو مدير الـ .FO

النقل
ً
االثني  20نيسان .سيتم اتباع المبادئ
اعتبارا من يوم
ستتوفر عملية النقل لألطفال الذين لديهم منح للنقل مرة أخرى
ر
تغينات تتعلق بعملية النقل
التوجيهية للسلطات الصحية المتعلقة بقيادة أطفال المدارس بدقة .إذا حصلت هناك اي ر
الخاصة بأطفالكم  ،فسنقوم باالتصال بكم.
تم االتصال بجميع اآلباء الذين لديهم أطفال يستخدمون النقل بالحافالت المدرسية أو الـ ( flexkørselالنقل المرن)
وطلب منهم توضيح ما إذا كان طفلهم بحاجة إىل النقل بالحافلة المدرسية أو النقل المرن وذلك لغاية  10أيار.

علب الطعام وفاكهة بعد الظهر
لن يتم تقديم أي طعام يف المدارس أو الـ  FOلغاية يوم .10أيار .لذلك يجب عىل جميع األطفال جلب علبة الطعام الخاصة بهم.
ج إحضار وجبة اإلفطار ,وكذلك فعىل االطفال الذين يحضون يف الـ  FOبعد الظهر
يجب عىل األطفال الذين يأتون يف الـ FOالصبا ي
ان يقوموا بإحضار طعام وجبة بعد الظهر معهم.

قواعد ر
مشتكة

ً
ً
كبنا من حيث ظروف المساحة والمناطق الخارجية وظروف مواقف السيارات وما إىل
تختلف مدارس البلدية اختالفا ر
ً
ً
ً
ذلك .لذلك  ،يتم تنظيم الحياة اليومية محليا يف كل مدرسة وفقا لتوصيات السلطات الصحية .ستحصلون أيضا عىل مزيد
من المعلومات حول هذا األمر من مدير المدرسة الخاصة باطفالكم عن طريق .Aula

عمليات التنظيف والنظافة
تمتثل المدرسة والـ  FOلإلرشادات والتوصيات المعمول بها من السلطات الصحية.
اليوم الجيد حول النظافة لألطفال والكبار
والروتي
الموظفي يركزون عىل التنظيف
يعن أن جميع
ر
ر
ي
وهذا ي
نظافة اليدين
كن عىل:
لضمان نظافة جيدة لليدين  ،يتم الن ر
 يغسل الموظفون والطالب أيديهم بالماء والصابون السائل عند دخولهم المدرسة. إذا احتاج اآلباء الدخول إىل المدرسة  ،فيجب عليهم غسل أيديهم بالماء والصابون السائل عند دخولهم المدرسة.متسخي بشكل واضح وعىل فنات منتظمة  ،عىل سبيل المثال  ،يف
 يغسل التالميذ أيديهم بشكل متكرر عندما يكونونر
ساعتي مرة.
كل فرصة و عىل االقل كل
ر
 يقوم الموظفون بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري مع التعقيم وعندما ينتقلون من صف إىل آخر. -يستخدم التعقيم عندما ال نكون بالقرب من الماء والصابون  ،عىل سبيل المثال يف الرحالت.

المسافة واالبتعاد عن الخرين
كن عىل األطر العامة المتوفرة وكذلك عىل
وبي المعلم ري والطالب  ،يتم الن ر
من أجل ضمان المسافة ربي الطالب والطالب ر
كبنة .يجب ضمان ذلك من خالل
عدم تجمع الطالب يف مجموعات ر
 يتم وضع الطالب عىل طاوالت بحيث تكون المسافة منين بينهم.كثن من الطالب الفرصة يف نفس الوقت.
 يتم تأجيل مواعيد الفرص بأوقات مختلفة ,بحيث اليعىط لعدد رً
 يوجد العديد من الكبار بالخارج وذلك لضمان بقاء الطالب بعيدا عن بعضهم وتجنب االتصال الجسدي.واثني إىل ثالثة
الخارج
صغنة وفقط بطالب من نفس الصف (حن خمسة طالب يف اللعب
 يتم اللعب يف مجموعاتر
ر
ي
طالب يف الداخل.
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 يجب تجنب المواصالت العامة يف حالة الرحالت البعيدة عن المدرسة. يتم الطلب من الطالب عىل التنقل فقط ضمن نفس المجموعات الصغ رنة خالل ساعات تواجدهم ضمن وقت الدوامس.
س وكذلك خارج اوقات الدوام المدر ي
المدر ي
البالغي الحفاظ عىل مسافة إضافية ربي بعضهم البعض عند تسليم األطفال واستالمهم ,تقع عىل عاتق
 يجب عىل جميعر
الوالدين مسؤولية الحفاظ عىل هذه المسافات.

التنظيف
يعن أن:
تركز المدرسة عىل مدى اليوم عىل التنظيف المستمر لتقليل خطر العدوى .هذا ي
صنابن المياه (الحنفية)  ،وأزرار المرحاض  ،ومقاعد المرحاض  ،واسطح الطاوالت  ،ومقابض األبواب ..إلخ
 يتم تنظيفر
مرتي يف اليوم.
ر
ً
 تنظيف مقاعد المراحيض وتعقيمها مر رتي يوميا عىل األقل. القيام بتفري ــغ سالت القمامة يف الفصول الدراسية والمراحيض قبل ملئها بالكامل ومرة واحدة عىل األقل يف اليوم.ً
 -يتم مسح أو غسل األجهزة اللوحية (التابلت) والعاب األطفال ولوحات مفاتيح الكمبيوتر وما شابه ذلك عدة مرات يوميا.

المرض
الموظفي واألطفال عدم الحضور اىل المدرسة او الـ  FOإذا كانت هناك أعراض للمرض (مثل السعال أو
يجب عىل
ر
الحىم "ارتفاع الحرارة" أو التهاب الحلق أو ألم العضالت أو صعوبة التنفس).
السفىل
التنفس
التنفس العلوي أو يف الجهاز
تعان أنت أو طفلك من أعراض خفيفة كالتهاب يف الجهاز
إذا كنت ي
ي
ي
ي
مثل السعال أو ارتفاع الحرارة أو التهاب الحلق أو ألم العضالت أو صعوبة التنفس ،فيجب أن تشك يف COVID-19
فبالنسبة ألولئك الذين تظهر عليهم األعراض  ،سيكون من الواضح يف البداية ظهور أعراض خفيفة مثل التهاب الحلق
ً
يعان الشخص من ارتفاع خفيف بالحرارة أو عدم وجود
وآالم العضالت وربما .السعال الجاف .يف هذه المرحلة غالبا ما ي
ه ارتفاع الحرارة والصداع .يف حال زيادة االعراض ،يمكن أن يحدث ضيق يف التنفس ،
حرارة .األعراض المعروفة األخرى ي
بما يف ذلك التنفس الشي ــع.
غن المحتمل أن تكون  , COVID-19وهذا يع ين ان
يف حال حدوث احتقان او سيالن يف االنف -بدون اعراض اخرى -فمن ر
احتمال ان تكون هذه االعراض بسبب  COVID-19قليلة.
اقرأ المزيد عىل موقع .sst.dk
والبالغي العودة إىل المنل والبقاء يف المنل حن مرور مدة  48ساعة عىل
عند أدن عالمة للمرض  ،يجب عىل األطفال
ر
وجود أعراض المرض.
عىل اآلباء واي اشخاص آخرين عدم الحظور اىل المدرسة أو الـ  FOاذا كان لديهم اعراض مرضية.
بفنوس  Covid 19يجب ان اليذهبوا اىل المدرسة.
األطفال والبالغون الذين يعيشون يف أس مع آخرين
مصابي ر
ر
إذا تم اكتشاف إصابة طفل أو شخص بالغ كان يف المدرسة أو الـ FOبف رنوس  Covid-19فيجب إبالغ المدرسة أو الـ FO
والبالغي الذين كانوا عىل تواصل مع هذا الطفل.
حن تتاح لنا الفرصة لنقل المعلومات إىل األطفال
ر
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ف المدرسة مرة أخرى
االثني .إذا كنت تتساءل او
س سيكون مختلف قليل عند عودتهم للمدارس يوم
ر
تحدث مع أطفالك بأن اليوم المدر ي
بالمدرسي أو أي شخص من إدارة المدرسة.
تستغرب بعض االمور ,أو اذا كان هناك اشياء يتعذر فهمها ,فاتصل
ر

نتطلع بسعادة إلى البدء مرة أخرى
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