االهل واألوصياء االعزاء ،الطالب األعزاء،
الحماية من العدوى
بما ان وضع الكمامة لم يعد الزاميا ً في الفصول الدراسية منذ  ١من أيلول/سبتمبر .٢٠٢٠
ومع ذلك ،اليزال وضع الكمامة خارج الفصول الدراسية امرا ً الزاميا ً في مبنى وباحات المدرسة.
الكمامة يجب ان توضع بشكل الزامي:
•
•
•
•
•

في باحات المدرسة (من قبل التالميذ والمعلمين والمعلمات)
في الممرات (من قبل التالميذ والمعلمين والمعلمات)
على متن الحافالت (من قبل التالميذ)
في الفصول الدراسية ،فور النهوض من المقعد الدراسي (من قبل التالميذ)
في الفصول الدراسية إذا كان ال يمكن تأمين الحد الدنى للمسافة االمنة ( ١،٥متر) (من قبل المعلمين والمعلمات)

لست ملزما ً بارتداء الكمامة:
• على مقعد الدراسي في صفوف الدراسية والتعليم (من قبل التالميذ)
• في الفصول الدراسية اذا كان يمكن تأمين الحد الدنى للمسافة االمنة ( ١،٥متر) ( من قبل المعلمين والمعلمات)
• أثناء فترات الراحة ،عند تناول الطعام ،شريطة أن تكون المسافة  1.5م كحد أدنى ويمكن مالحظتها (من قبل التالميذ،
المعلمين والمعلمات)
• في حالة االستشارات الطبية بعد التشاور مع إدارة المدرسة والموافقة عليها (في مبنى وباحات المدرسة ،والحافالت)
يمكن االستمرار في ارتداء اغطية االنف والفم طوعا ً في الفصول الدراسية
ومن وجهة نظرنا ،فإن ارتداء اغطية االنف والفم منطقية وتضامنية ،خاصة إذا كان هناك شخص في المجموعة التعلمية معرض
لإلصابة ويحتاج إلى حماية خاصة .وهذا بالتأكيد ينطبق على التالميذ كما ينطبق على المعلمين.
كما أنه من المنطقي ارتداء الكمامة في الصف بمجرد أن يرتفع عدد اإلصابات في كوسفيلد بشكل حاد.
تطهير المقاعد
واعتبارا ً من يوم االثنين  7أيلول/سبتمبر  ،2020ستُعقد الدروس التعلمية مرة أخرى في الغرف المتخصصة .باإلضافة إلى هذه
الدروس ،سيتم مزاولة دورات التخصصية مرة اخرى في غضون السنة الدراسية الحالية .إذا كان الطالب ال يجلسون في الصف الخاص
بهم ،فعليهم تطهير مقعدهم في الفصول الدراسية او دورات التخصصية في بداية كل درس.
كافيتريا المدرسة(المنذا)
وبالتشاور مع بلدية كوسفيلد ،نأمل أن تستأنف الكافتيريا أعمالها قريبا .كما انه يمكن لجميع الطالب الذين لديهم حصص دراسية بعد
الظهر أو المسجلين في دعم الواجبات المنزلية طلب الطعام وتناوله في الكافتيريا .بالنسبة لطالب المدارس في السنة الخامسة والسادسة،
يُسمح لهن أيضًا بتناول الطعام الذي يتم إحضاره من المنزل في كافيتريا مدرسة.
حافظ على صحتك
أنجيليكا آدامز و بيا كوخ

