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ديد  ومتمنيا للجميع عام جبالجميع  با    رح                                       الدراسة، وأرغب في بدء هذه الرسالة م  من يناير/كانون الثاني، يوم بدء  4اليوم هو 
آمل أن تكونوا قد  في البداية .  2021األسبوع ببعض المعلومات بينما نتطلع قدما للعام سعيد. نرغب كالعادة في بدء هذا 

هذين األسبوعين فرصة رائعة لنا جميعا كي  . كانت عطلةأفضل استمتاع استمتعتم بعطلة فصل الشتاء مهما كانت حالتكم
ة  حديث على وجه الخصوص بضعول بالنلتقط أنفسانا ونأخذ قسطا من الراحة بعيدا عن رتابة حياتنا اليومية. أرغب أن أتنا

 نتبعها جميعا. ذكير ببعض الخطوات الهامة التي وكذلك ت 19-أمور تخص مستوى تعاملنا مع مرض كوفيد

إلى المدارس.  شعارات قنا الذي مارس عمله طوال العطلة واستمر في إرسال ال ي البداية أن أتوجه بالشكر إلى فريأرغب ف
المرسلة إلى  حالة وكذلك كافة الشعارات  140من ذات الشهر إلى  27نون األول حتى ديسمبر/كا 19 مناستجاب فريقنا 

نهضوا به من  رسالة بريد إلكتروني. ندين بالشكر لهم على ما  200,000أرسلوا أكثر من ه، حيث أولياء األمور والمجتمع ذات
تعتبر تذكير لنا جميعا أن كوفيد ال زال جزءا من حياتنا كل يوم. عمل طوال عطلة الشتاء. إال أن هذه الحاالت المائة وأربعين 

الجهات الصحية لتحديد المواقف التي ال يمكننا فيها استبعاد حدوث  فيها للتعاون مع واجهتنا حتى اآلن ثالث حاالت اضطررنا 
ترك  ب بدءاأهمية بالغة  ل تدابير تحمإن مجموعة ال. العناصر الرئيسيةنا كل موقف بعدد من انتشار في أحد المدارس. يذكر 

ن بعضهم البعض قدر المكان ارس واألروقة وإبعاد الطالب عإدارة تدفق الحركة في المد آمنة بينك وبين اآلخرين و مسافة 
الشخصية مثل األقنعة.  لحماية اوصوال إلى استخدام مهمات لشخصية والتحقق من الحالة الصحية التي ننهض بها، النظافة او 

 نا التي تحمينا من انتشار العدوى. هي أدواتنها أمنذ ا      جدي  يجب علينا أن نتبع كل من هذه التدابير الوقائية اتباعا 

ومحاولة االبتعاد عن اآلخرين في مدرستك قدر  مر األ ع هذا بافة آمنة بينك وبين اآلخرين: يرجى مواصلة اتترك مسا •
 المكان.

إال أننا نرجو نعلم أن المساحة محدودة خاصة في مدارسنا الثانوية، حينما ننظم أعمال دراسية وشرح داخل الصف:  •
 منكم مواصلة إبعاد الطالب عن بعضهم البعض قدر المكان.

تدفق الحركة في األروقة وخارج غرف الصف ومجموعات التعلم: يرجى ترك مسافة آمنة بينك وبين اآلخرين قدر   •
 . المكان وتقليل احتكاكك باآلخرين

 ك. اغسل يديك تكرارا وال تلمس وجهالنظافة الشخصية:  •

يكون فيه أحد الموظفين أو الطالب خارج في أي وقت  روريااألمر ض وفيما يخص المدارس الثانوية: أذكركم أن •
 مجموعة تعلمه أو صفه أن يرتدي قناع. 

ظهر عليك ور ربما يكون هو االنتهاء من أعمال التحقق اليومية من الصحة: ال تذهب إلى المدرسة حينما ت أهم األم •
 راض.أع



 
 
 

يسود فيها الظالم وهطول األمطار وهي  آذار هي في الغالب فترة طويلة مرهقة. /الثاني ومارس كانون /إن الفترة بين شهري يناير
ألنفسنا  يتنا عار نتذكر أن التعليم أثناء الوباء يستند إلى في الغالب وقت انتشار البرد والنفلونزا. إنه وقت نحتاج فيه جميعا أن 

 ل من هذه الرعاية. أصيجزء  اببروتوكوالتنلتزام ، خاصة كبار السن وبعضنا البعض. إن االناوعائالت

هذه الرسالة بتوجيه التحية لموظفينا والتذكير بالجهد الرائع الذي يبذله الجميع في إدارة المرافق حيث يبذلون  ختامأرغب في 
أو الداريين، يعمل موظفي مدارسنا و المعلمين أاء. سواء كانوا من بين الموظفين المساندين وبناء الثأأكثر من مهام عملهم 

يب بعض الموظفين  صحدث وأن أ كوفيد.  في خضممارها وتقديم التعليم ثالبروتوكوالت الصحية يوما بعد يوم كي تؤتي 
وعلينا  لمجتمعلالت. نحن نهتم عظيم االهتمام بالتعليم العام وقيمته ه بعض العائض وبعض الطالب كذلك كما تأثرت ببالمر 

صفوفنا الدراسية داخل المدارس. إنهم هم من نقدم لهم الخدمات. كما نهضون باألعمال اليومية في أن ندين باالمتنان لمن ي
 سنواصل بذل كل جهد كي نقدم الدعم والمساندة لموظفينا ومجتمعنا.
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