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 قدمي الرعاية المحترمين، مو أولياء األمرالسادة 
 

 تحية وبعد،

 

التدابير الالزمة   ذاخاتكدّ لكم بأننا سنستمر في دّ أن أؤأوذار/مارس . آ  8بتداًء من ا رسامن جديد في المد ل أطفالكمابيسرنا استق

في مختلف أرجاء   ارسالمد  إطالع  فيمدينة كوفنتري  معنيون في ال  ستمرً يكما س.  المة قدر المستطاعلضمان بقاء مدارسنا آمنة وس

 .ت الجيدةالممارسا منثلة أمعلى و ما تعلمناهعلى المدينة 

 

ً  ، إذاكوفنتريفي س الكورونا بفيرو باتمعدل اإلصا فض بشكل ملحوظقد انخو لف  أ 100،000صاً من كل شخ 112 يبلغ حاليا

.  2020سبتمبر  /ولفي شهر أيلالمدارس مشرعة  بواب  ت أارتفاعاً مما كان عليه عندما كان  أكثرزال  م ذلك، مالكن رغو،  من السكان

وأودّ أن أشكركم  ةالمحليوالمشورة الوطنية  مبادئ التوجيهيةال القائمة علىر ضافياً من التدابيإجدر اإلشارة بأننا سنضع عدداً وت

 تنا على إنجاز ذلك. مساعدفي لدعمكم المستمر 
 

 نموذج اختبار التدفق األفقي 
 

كما يساعدنا . شارهنتاالفيروس وب بةي السيطرة على معدالت اإلصاتساعدنا فمة سيلة مهاألفقي و اختبار التدفقنموذج مثل ي
طرون  ذين قد يضطفال والشباب الض عدد األخفذلك في ليجة نتو ،عديمة األعراض الحاالت في اكتشاف دفق األفقياختبار الت

     عزل أنفسهم.ل
 

جراء الذين سيدعون إلى إالمدارس السنوية  اإلصابات بين التالمذة فيحديد  في تالتدفق األفقي ج اختبار نموذاستخدام وقد بدأ 
ادوات  بمجموعة المذة ويد التتز سيتبع ذلك. وإلى خمسة أيام ثالثة منهاكل  نبييكون  ،ند عودتهم إلى المدرسةثالثة اختبارات ع

من  . االختبارجراء موافقة الوالدين إل. ويتعين الحصول على تمكنوا من إجراء االختبار مرتين في األسبوعالمنزلي ليالختبارا
 ثانوية. الارس ن يراودون المدالذياختبار أطفالكم على الموافقة على  نحن نحثكم هنا،

 
كما لكن اختبار التدفق األفقي. و بتدائية إجراءارس االمن األطفال في المدليس من المطلوب  ، شادات الوطنية الحاليةراإل وفق
واألطفال الشباب لمراكز من اختبار األفقي لتتمكن هذه ا التدفق ختبارافيها  ىجري  التي  المراكز المجتمعية عناوس قدف ،ونتعلم
على ترتيب موعد رس االبتدائية افي المدلألطفال عاية مقدمي الراألمر و ءأوليايبلغون عامين أو أكثر. ونحن نشجع الذين 

 لحصولأ مكيمكناسبوعياً بعد ذلك. و ، آذار/مارس  8من ابتداء قبل عودتهم إلى المدرسة  19جراء اختبار الكوفيد  إللألطفال 
 على الرابط التالي: لنقربا وأوقات الدوام  التي تجري اختبار نموذج التدفق األفقيالمراكز علومات بشأن ممزيد من العلى 

.https://www.coventry.gov.uk/lateralflowtesting 
 

تالمذة المكونة من  مجموعاتألسر والل لتدفق األفقيا اختبارإجراء  ء فيالبد مؤخراً عنلنت وتجدر اإلشارة بأّن الحكومة أع
، ما من نقاط الجمعنقطة من أدوات االختبار لى ع  ةأولياء األمر ومقدمي الرعايحصول  ذلك هلسيفيها. وسن المدرسة والموظفي

  على الموقع التالين المعلومات يمكن الحصول على مزيد م منزل.اختبار التدفق األفقي في الجراء إب محيس
-of-bubbles-and-households-for-testing-flow-teralla-https://www.gov.uk/guidance/rapid
.staff-and-pupils-school .وسائل جديدة، سنوفر لكم مزيد من المعلومات من خالل راءات جاإل وبما أن كل هذه

 . هاافرتوتادة في المدرسة حال التواصل المع
 

 
 

https://www.coventry.gov.uk/lateralflowtesting
https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff
https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff
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 طية الوجه تغ
 

وعند وجودهم  في المدرسة تنقلهم من مكان إلى آخر   عند الوقائي  وجهال  استخدام غطاءنوية على  تالمذة المدارس الثالقد اعتاد 
في  تهمشاركو خالل مأوف الوجه في الصف غطاءالتالمذة استخدام تعليم بتوصي وزارة الكما .  ارسفي المد مناطق التجمع في

من ود تبنت هذه المشورة ق ارس الثانوية في كوفنتريجدير بالذكر بأّن المد .التباعد االجتماعيلتزام بيصعب فيها االأنشطة 
ضافة لذلك، يتعين على كل التالمذة في المدراس الثانوية باإل ذا الشأن.هبمعكم  وا اصلتوقد  هذه المدارس  المعنيين فيالمؤكد أنّ 

طفال ألعلى اذلك  طبقال ينولكن  ،غطاء الوجه الوقائيع  وضلمدرسة مخصصة لالمواصالت الالذين يستخدمون وسائل 
 .استخدامهعفيين من لموالشباب اأ
 
   جه الوقائي.استخدام غطاء الوبتدائية ارس االالمدألطفال في تطلب من ا نيةمحلية أو وطأي توصيات حالياً ك يس هنال

 

 

 العامة ئية الوقا يربالتدا
 

 : وهذه الخطوات هي التالية التعليمية آمنة. تؤسساممساعدة على إبقاء اللل خطوات معينة يمكنم االستمرار باتباع

 

أو على أي شخص آخر يقيم  في حال ظهرت عليهاو المدرسة او الكلية  مربية األطفالفلكم إلى الحضانة او رسال طإ عدم  •

  .راض فيروس الكوروناأع همع

وإخبار  - خفيفةمهما كانت  –أعراض فيروس الكورونا  فلكمطأو على  مختبار في حال ظهرت عليكاالإلجراء ترتيب لا •

  االختبار. نتيجةب ، أو المدرسة أو الكليةاألطفالة مربي أو  الحضانة،

أي مكان  في المدرسة أو  ناثبتت إصابته بفيروس الكورو ن على اتصال بشخصكاأنه ن حال تبيّ إبقاء طفلكم في المنزل في  •

 . آخر

اء ، والبقفيروس الكورونا في انتظار نتيجة اختبار همأفراد األسرة بإجراءات العزل عندما يكون أحد التزام جميع ضمان •

 في العزل في حال كانت نتيجة االختبار إيجابية.

 التباعد االجتماعي والتقليل من االتصال باآلخرين.ب زاملتاالضرورة ، ويهمغسل أيد كيفيةب كمأطفال ذكيرت •

ما  وتغطية الوجه(  التدفق األفقياختبار نموذج ب لتعليمات اإلضافية فيما يتعلقااللتزام بالقوانين والتعليمات )بما في ذلك  ا •

 سيساعد في الحّد من انتشار الفيروس.

أين يتعين وضع غطاء ذلك في كم، بما ما المتوقع من، موأطفالك م، أنتكامالً فهماً  مكمتقديم الدعم للمدارس من خالل فه •

 الخاصة بالمدرسة.  وسائل النقلوعند استخدام وسائل النقل العامة، بما في ذلك  في المدرسة الوقائي الوجه 

تزام بمسافة  لقناع الوجه الوقائي، واال مإلى المدرسة والتأكد من استخدامك مأطفالك ونالحالية عندما تأخذ بالقوانينااللتزام  •

أو المخارج أو المناطق خارج المدارس  سّد المداخل وبين أولياء األمر اآلخرين )وذلك يشتمل على عدم   مالمترين بينك

 .مباشرة(

 الوطنيةلتوجيهية بادئ المبالتزام االستمرار باال •

home-at-stay-lockdown-https://www.gov.uk/guidance/national 

 

الرجاء زيارة الموقع   ،(19-ما يتعلق بفيروي الكورونا )كوفيدالمساعدة أو المشورة في مزيد من الحصول على ونتودّ  مإذا كنت

https://www.gov.uk/coronavirus 
 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://www.gov.uk/coronavirus
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لحصولهم على نتيجة   فسهم نتيجةأن  عزل  أرجاء المدينةفي مختلف  والشباب  األطفال  طلب من  ي  سمعينة  في حاالت  نحن ندرك بأنه  و

 حترازيةاالجراءات اإل ذهه .بتت إصابتهث ؤسسة تعليميةفي م ما هم بشخصالتصالتيجة ن أو يروس الكورونافختبار إيجابية ال

في ومكن. عدد من األطفال والشباب ممفتوحة ألكبر ؤسسات التعليميةالمب اابوإبقاء ويروس الكورونا ف ضرورية لمنع انتشار

مجموعات  علمهم من خالل استخدامالستمرار في تلطر فيها التالمذة عزل أنفسهم، ستستمر المدارس في دعمهم الحاالت التي يض

 ن بعد.تعلم متكاملة ع

 

   صابات بفيروس الكورونا.خفض عدد اإلتنا في مساعدة مدينلمستمر لدعمكم انشكر 
 

 

  مع فائق التقدير واالحترام،
 

 

 
 
 

 
 
 

 كيرستون نيلسون                ليز غولتون

 لمهاراتمدير الصحة العامة                                                                                         مدير قسم التعليم وا
 
 


