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,COVID-19 هناك الكثير من المعلومات حول 

, القليلة الماضية. إنه وقت صعب لأننا نتفهم أكثر التحديات التي سيواجهها الجميع  في الأخبار وفي مجتمعنا على مدار الأيام 

 .في التعامل مع الفيروس. خلال هذه الفترة ، نريد أن نبقيك على اطلاع بأحدث ما يمكن عن الوضع في المدرسة

-مؤكدة من ليس لدى  الأكاديمية حالات  COVID-19 تم إبلاغنا بها بين التلاميذ أو أولياء الأمور   

باتباع التوجيهات الحكومية المحدثة يوم الخميس ، لدينا عدد صغير من الطلاب والموظفين الذين يعزلون أنفسهم  بسبب  . 

مخاوف بشأن أعراضهم الخاصة. لا يمكننا التأكد مما إذا كان أي من أعضاء  المدرسة مصابًا ولكننا نطلب من جميع أعضاء 

كومة لإدارة خطر الإصابةالمجتمع اتباع نصيحة الح . 

 - أكدت الحكومة أن المدارس ستظل مفتوحة ونحن نتبع هذا التوجيه. نظًرا ألنCOVID-19 يبدو أنه خطر أقل نسبيًا على األطفال

  وبسبب التأثيرات األوسع إلغالق المدارس على الجميع ، خاصةً اآلباء الذين يعملون في قطاع الصحة العامة

الحكومة هي تأخير إغالق المدارس حتى يشعروا أنه ضروري. على هذا النحو ، ستبقى المدارس مفتوحة حتى ننصح بإغالقها من كانت خطة  ، 

الصحة العامة في إنجلترا قبل   

Public Health England 

معينةومع ذلك ، أصدرت الحكومة إرشادات جديدة حول الحاجة إلى العزل والبقاء في المنزل إذا ظهرت أعراض     - 

 توجيه جديد

  البقاء فيمارس( من الحكومة أنه يجب على أي شخص يعاني من األعراض التالية  12تقول اإلرشادات الصحية الجديدة )الصادرة يوم الخميس 

عن أفراد األسرة اآلخرين ؛ المنزل لمدة سبعة أيام وعزل نفسه  

- درجة حرارة عالية و / أوسعال مستمر جديد·    

 .ال يجب أن يذهبوا إلى الطبيب أو الصيدلية أو المستشفى 

إذا كان من الممكن عزل الشخص  يرجى إعالمنا واالحتفاظ به في المنزل من المدرسة لمدة سبعة أيام. إذا كان طفلك يعاني من هذه األعراض ، 

طفال في القدوم إلى المدرسة. إذا كان لدى شخص آخر في منزلك هذه األعراض ، المصاب عن أطفال المدارس في المنزل ، فيجب أن يستمر األ

 .وال يمكن عزله عن بقية أفراد األسرة ، يرجى عدم إرسال طفلك إلى المدرسة لمدة سبعة أيام

هذه األعراض ، يرجى إبالغ المدرسة  إذا كان األطفال يعانون من العزلة الذاتية أو الغياب ألن شخًصا ما ال يمكن عزله منه في المنزل يعاني من 

طريق النموذج الموجود على اإلنترنت . عند اإلبالغ عن الغياب ، يرجى التواصل معنا بوضوح أن طفلك يعزل نفسه وليس أن طفلك غائب عن 

 .غائبًا ألي سبب آخر 

 - معلومات عن نصيحة البقاء في المنزل من الحكومة هنا 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance 

 مزيد من المعلومات 

  NHS 111 يجب عليك استخدام هذه الخدمة عبر اإلنترنت

 إذا ؛  

-تشعر أنه ال يمكنك التأقلم مع أعراضك في المنزل    

 - حالتك تزداد سوًءا

   -أيام  7ال تتحسن األعراض بعد 

 يمكن العثور على المزيد من المعلومات الصحية هنا ؛ 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

 .سنعمل كفريق لدعمك وأطفالك خالل هذه الفترة

 يرجى التحدث إلى الموظفين في المدرسة إذا كان لديك أي مخاوف. يمكنك إرسال بريد إلكتروني

parents@kingsolomonacademy.org or phone 0207 563 6900. 
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