
 الجمعة 26 فبرایر 2021

 ،اآلباء واألمهات األعزاء ومقدمي الرعایة

 یوم االثنین 22 فبرایر أعلنت الحكومة أن جمیع الطالب في جمیع أنحاء البالد سیبدأون العودة إلى المدرسة من االثنین 8 مارس.
 لقد كانت األشهر االثني عشر الماضیة صعبة للجمیع في المجتمع، ونأمل

 ن یكون هذا الخبر هو الخطوة األولى في الطریق نحو حیاة أكثر طبیعیة.

 

 

 

. 

 وكان معظم التالمیذ في المنزل ألن مستویات العدوى في لندن وفي جمیع أنحاء البالد كانت مرتفعة جدا، وخطر على دائرة
 الصحة الوطنیة. وعلى مدى الشهرین الماضیین، انخفضت أعداد اإلصابات بشكل كبیر (من 000 50 في الیوم إلى 000 10

 في الیوم على الصعید الوطني)، وتم تطعیم أكثر من 25 في المائة من السكان. ال یزال هناك خطر من كوفید، وال تزال هناك
 العدید من القیود، ولكن الحكومة قررت أنه من األفضل لألطفال العودة اآلن.

 یظهر عدد الحاالت في وستمنستر هنا، مما یدل على أن الحاالت عادت إلى مستوى أقل. وال یزال یتعین علینا أن نكون حذرین،
 ولكننا بالتأكید في وضع أفضل بكثیر مما كنا علیه في كانون الثاني/ینایر.

  

 KSA كمجتمع مدرسي، یسعدنا أن نكون قادرین على الترحیب بأطفالكم في المدرسة

 ونظل ملتزمین بإضفاء األولویة على سالمة ورفاهیة المجتمع بأسره ونحن نفعل ذلك. سیعمل الفریق بجد خالل األسابیع القلیلة ،
 .القادمة لضمان استعدادنا للترحیب بأطفالك مرة أخرى في الفصول الدراسیة بأمان

 هناك الكثیر من المعلومات في هذه الرسالة التي من المهم أن جمیع اآلباء واألمهات قراءة. باإلضافة إلى ذلك، یجب على اآلباء
 األطفال في المدرسة الثانوي إكمال استمارة مهمة حول االختبار بحلول یوم الثالثاء 2 مارس. یمكن العثور على استمارة هنا:

 استمارة الموافقة لالختبار

 ویطلب من جمیع آباء األطفال في المدرسة االبتدائیة أن یحضرون اجتماع  التعلم المنزلي في األسبوع المقبل إلعداد أطفاله 



 یوم التدریب للمعلمین على التعلیم االبتدائي والثانوي یوم الجمعة 5 مارس

 في جمیع مراحل التعلیم االبتدائي والثانوي، لن یكمل الطالب التعلیم عن بعد یوم الجمعة 5 مارس لن یكون هناك توفیر للفصول
 في المدرسة

 وسیكون هذا یوم تدریب إضافي  وذلك لضمان إمكانیة اختبار جمیع الموظفین في  قبل عودتهم إلى .OYS و YYS قبل 
 التدریس یوم االثنین 8 مارس وتوفیر الوقت لتدریب الموظفین والتحضیر للعودة  سوف نقدم قسائم لألطفال الذین یحصلون على

 وجبات مدرسیة مجانیة في هذا الیوم

 في المدرسة االبتدائیة

 في المرحلة االبتدائیة، سیعود جمیع األطفال إلى المدرسة یوم االثنین 8 مارس للتعلم شخصیا. نرید أن یشعر كل شيء مألوف
 حتى یستقر األطفال مرة أخرى في وقت سریع إلى روتین المدرسة ولكن الحفاظ على ظروف آمنة COVID. سینضم األطفال

 إلى نفس مجموعات الفقاعات الطبقیة ، ونفس مساحة فقاعة الفصول الدراسیة ومنطقة ملعب الفقاعة كما هو الحال في فصل
 الخریف.

 التعلم المنزلي المدرسي  اجتماع   

 (یرجى مالحظة السنة 6 لن یكون لها اجتماع عمل ألنها اجتمعت مع الموظفین یوم االثنین 22 فبرایر)

  

 الستبدال أمسیة اآلباء المقررة عادة في هذا الوقت من السنة واالحتفاظ بفرص التواصل واالتصال الهامة المنتظمة مع مجتمعنا ،
 ندعوك بحرارة لالنضمام إلینا في ورش عمل مشاركة المعلومات الجماعیة التي تتناول جدول األعمال أدناه. ونحن نقدر أن

 العائالت ستتلقى في ورشات العمل األولى األسبوع المقبل إشعارا أقل من المعتاد. سنقوم بتشغیل مواعید بدیلة لذا یرجى إعالمنا
 إذا لم تتمكن من عقد ورشة العمل بسبب التزامات مسبقة وسندعوك إلى الفرصة التالیة. سوف تتلقى دعوات إلى هذه ورش

 العمل هذا األسبوع. و ستقام أمسیات اآلباء في وقت مبكر من فصل الصیف حتى نتمكن من تبادل النتائج  والتقدم بعد أن نجري
 تقییمات أساسیة جدیدة في األسابیع المقبلة. سنؤكد مواعید جدیدة في وقت مبكر.

   lockdown الخروج من -

 COVID- الممارسة اآلمنة في الموقع -

 العودة إلى المدرسة - كیف یبدو هذا بالنسبة لطفلك -

 الرفاه: أهمیة االستماع والتحدث  خالل  وقت التفكیر -

 السالمة اإللكترونیة -

 االحتفال بالیوم العالمي للكتاب -

 ما لالستعداد للیوم األول یوم االثنین 8 مارس

 الزي المدرسي الكامل الخاص بك و طقم PE بما في ذلك األحذیة الذكیة السوداء والمدربین البیض -

 الثالثاء 2االثنین 1 مارس
 مارس

الثالثاء 9 مارس االثنین 8 مارسالخمیس 4 مارس األربعاء 3 مارس

 السنة الثالثة

 5.00 مساًء

 السنة الرابعة

 5.00 مساًء

 السنة الثانیة

 5.00 مساًء

تحضیري

 مساًء 5.00

 السنة األولى

 5.00 مساًء

 السنة الخامسة

 5.00 مساًء

 الحضانه

 5.00 مساًء

      



  معطف دافئ وماء -

 حقیبة المدرسة مع حزم التعلم المنزلي إذا لم یتم إحضارها بالفعل إلى المدرس -

 قراءة دفتر السجل -

 جمیع كتب القراءة المدرسیة -

   قارورة میاه قابلة إلعادة االستخدام یمكن أن تبقى في المدرسة -

 ابتسامة كبیرة لتكون على استعداد الستقبال الجمیع - سنكون على استعداد لتحیة لكم بحرارة جدا!

 فقط PE أیام PE مالبس ریاضیة

 

  بدء ونهایة الیوم

 ومن المهم أن یصل جمیع التالمیذ في الوقت المناسب حتى ال یختلطوا بالتالمیذ اآلخرین من فقاعات أخرى. وسُتمارس نفس
 الممارسة في وقت من أیلول/سبتمبر إلى كانون األول/دیسمبر. یجب على أفراد األسرة أن ینزلوا ویلتقطوا األطفال یستمرون
 في ارتداء القناع دائًما. ال ُیتوقع من األطفال أن یرتدوا أقنعة. ، ال یوجد سوى نافذة انتقالیة مدتها 5 دقائق لكل فئة لدعم األسر

 التي لدیها أكثر من طفل واحد. وهذا یعني أن التفاعل مع األسر یجب أن یقتصر على إبالغ الوالدین عن أي إصابات طفیفة
 وحوادث سلوكیة. یجب أن تستمر جمیع االتصاالت األخرى عبر الهاتف لتقلیل خطر اإلصابة والتأكد من أن الفصل وجمعها

 فوریان.  

 OYS السنة 5 و 6 الوصول والفصل في

   

 تحضیري

 

 السنة السادسة السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانیة السنة األولى

 ساري

 األربعاء

 نوتنغهام ترینت

 األربعاء

 نوتنغهام

 الجمعة

 ادنبره

 الجمعة

Goldsmith 

 الجمعة

 یورك

الثالثاء والجمعة

 بلیموث

 االثنین والثالثاء

 النكشایرلوبورو األربعاء
 الخمیس

Swansea 

 الجمعة

 نیویورك

 الجمعة

 دورهام

 الجمعة

 نورویتش
الثالثاء والجمعة

 برمنغهام

 االثنین والثالثاء

 شیفیلد هاالم
 ونزداي

 لیدز

 الثالثاء

 اكستر

 األربعاء

 هاتفیلد

 الجمعة
أكسفورد الثالثاء

Goldsmith 

الثالثاء والجمعة

 نوتنغهام

 االثنین والجمعة

المدخل المستخدموقت الفصل كل یوموقت الوصول كل یوم العام

5 

8.30-8.05 صباحًا

3.40- 3.50 مساًء
بوابة المدرسة اإلعدادیة على زاویة شارعي2.40- 2.50 مساًء (االثنین)

Penfold and Bell Streetsبینفولد وبیل
6 3.50-4.00

2.50- 3.00 مساًء (االثنین)



 الحضانة إلى السنة 4 وصول و التقاط األطفال

 على YYS  لتالمیذ الحضانة إلى السنة 4 في إما شارع كرومبتون أو بارك بلیس فیالت المداخل:

 

  شارع  YYS Crompton (W2 1ND) : تالمیذ الحضانة إلى السنة 4 

 كما كان الحال من قبل، جانب واحد من الرصیف في شارع كرومبتون لدیه أقدام بیضاء في طابور  والجانب اآلخر لدیه أقدام
 صفراء. سوف تصطف، بعیدا اجتماعیا إما على الرصیف أضیق مع أقدام بیضاء متباعدة 2 متر أو على الرصیف أوسع أخرى
 مع أقدام صفراء متباعدة 2 متر. في الصباح یمكنك استخدام أي جانب ولكن للفصل من المفید أن تكون على القدمین األقرب إلى

 فئة طفلك لجعل التسلیم أسرع. یرجى العثور على صف طفلك أدناه واّتصف على األقدام الملونة الصحیحة.

  

 YYS بارك مكان الفیالت (W2 1SP)  التقاط

 جانب واحد من الرصیف على بارك بالس فیالت لدیه أقدام بیضاء في طابور  والجانب اآلخر لدیه أقدام صفراء حیث سوف
 یصطف،  مع 2 متر متباعدة القدمین. في الصباح یمكنك استخدام أي جانب ولكن للفصل من المفید أن تكون على القدمین
 األقرب إلى فئة طفلك لجعل التسلیم أسرع. یرجى العثور على صف طفلك أدناه واّتصف على األقدام الملونة الصحیحة.

 أوقات الوصول و التقاط
السنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانیةالسنة األولىتحضیريالحضانه

  وصول

 األطفال

من االثنین إلى
 الجمعة

8.45-8.50 
 صباحًا

8.40-8.45 
 صباحًا

8.35-8.40
 صباحًا

8.30-8.35
 صباحًا

8.25-8.30
 صباحًا

8.20-8.25
 صباحًا

 التقاط األطفال

 

2.20- 2.25 االثنین
 مساًء

2.30 -2.25 
 مساًء

- 2.30 
 2.35 مساًء

- 2.35 
 2.40 مساًء

- 2.40 
 2.45 مساًء

- 2.45 
 2.50 مساًء

 الثالثاء إلى
 الجمعة

-3.00 
 3.05 مساًء

3.05-3.10 
 مساًء

3.10-3.15 
 مساًء

3.15-3.20 
 مساًء

-3.20 
 3.25 مساًء

-3.25 
 3.30 مساًء

 المناطق 5 و 6 المنطقتین 3 و 4 المنطقتین 1 و 2 مناطق التالمیذ

 لون القدمین
 األصل

استخدام القدمین األبیض أو استخدام القدمین األبیض
 استخدام القدمین األصفراألصفر

    N ساوث بانك N RADA الحضانه

 ساري شیفیلد هاالم لوفبوره تحضیري

 النكشایر لیدز نوتنغهام ترینت السنة األولى

 اكستر Swansea نوتنغهام السنة الثانیة

 نیویورك هاتفیلد ادنبره السنة الثالثة

 دورهام Goldsmith اكسفورد السنة الرابعة



  

  معلومات استالم  أطفال المدرسة االبتدائیة

 إذا كنت تقوم بتغییر موقع االستالم الخاص بك (بارك بالس فیالت أو شارع كرومبتون في YYS) من فصل الخریف، یرجى
 إرسال برید إلكتروني إلى المدرسة قبل یوم االثنین 8 مارس حتى نتمكن من ضمان نقل طفلك إلى الجانب الصحیح من الموقع.
 شكرا لجمیع اآلباء واألمهات الذین قدموا معلومات عن من هو آمن اللتقاط طفلك، وشرح عالقتهم للطفل. نحن بحاجة أیضا إلى

  صور لكل شخص قد یلتقط      األطفال. یرجى تقدیم هذه في اسرع وقت ممكن

parents@kingsolomonacademy.org  إلى عنوان البرید اإللكترون 

 المدرسة الثانویة

 في الثانویة، سنقوم بإجراء اختبارات التدفق الجانبي عند العودة. وهذا یعني أننا سنحتاج إلى العودة إلى المدرسة. في أول یوم من
 العودة، سیعود الطالب إلى المدرسة الختبارهم في الوقت المخصص لهم - ال یمكنهم القدوم إلى المدرسة قبل هذا الوقت. بعد أن

 تم اختبارها ویكون لها نتیجة سلبیة سیعودون بعد ذلك إلى مجموعاتهم للحصول على بعض المعلومات التعریفیة ومن ثم اتبع
 الجدول الزمني العادي للمدرسة الكاملة مع دروس وجها لوجه مع معلمیهم.

 السنوات 10-13 سوف یعود یوم االثنین 8 مارس. السنوات 7-9 سوف یعود في 9 مارس.

 سوف نقدم قسائم ألولئك الذین یحصلون على وجبات مدرسیة مجانیة یومي االثنین 8 مارس والثالثاء 9 مارس ولیسوا في
 المدرسة في وقت الغداء. سیحصل التالمیذ في الموقع في وقت الغداء على الغداء المدرسي كالمعتاد.

 سیحتاج التالمیذ إلى الوصول إلى المدرسة في تاریخ عودتهم األول عند مدخل شارع بنفولد قبل10 دقائق من وقت االختبار
 المخصص لهم. ال ینبغي لهم أن یتجمعوا في الشارع أو أن یكونوا على مقربة من اآلخرین، بل أن یأتوا مباشرة إلى المدخل

 الرئیسي حیث سیسمح لهم باالنتظار  بعیدًا عن بعضهم البعض. لقد أظهرنا وقت االختبار أدناه. من الواضح أنه الختبار عدد
 كبیر من األشخاص نحتاج إلى وصول التالمیذ في الوقت المحدد واتباع التعلیمات على الفور ، لذا یرجى إقناع طفلك بأهمیة
 التواجد في الوقت المحدد لوصوله األول. سیتم اختبار التالمیذ ثم ینضمون إلى ما تبقى من دروسهم لهذا الیوم.  ستكون نهایة

  الیوم في الوقت العادي الساعة2.50 بعد ظهر یوم االثنین و3.50 بعد ظهر یوم الثالثاء.

 ستعود السنوات من 10 إلى 13 یوم االثنین 8 مارس.

 تلمیذ

 المناطق

 ألف ب ج

 لون القدمین
 األصل

 استخدام القدمین األبیض أو استخدام القدمین األبیض
 األصفر

 استخدام القدمین األصفر

 N ساوث بانك N RADA    الحضانه

 ساري شیفیلد هاالم لوفبوره تحضیري

 لیدز نوتنغهام ترینت النكشایر السنة األولى

 اكستر نوتنغهام Swansea السنة الثانیة

 ادنبره هاتفیلد نیویورك السنة الثالثة

 اكسفورد دورهام Goldsmith السنة الرابعة



  

 * یرجى مالحظة لن یتم توفیر الغداء لتالمیذ السنة 10 یوم االثنین 8 مارس، یجب أن یصل هؤالء التالمیذ بعد تناول الغداء.

 سیحصل تالمیذ الوجبات المدرسیة المجانیة في السنة العاشرة على قسیمة لهذا الیوم.

 TLC  الثالثاء 9 مارس –  عودة سنوات 7-9  (بما في ذلك

 لن تأتي السنوات من 7 إلى 9 إلى المدرسة یوم االثنین 8 مارس. سیكون لدیهم تعلم للقیام على االنترنت في هذا الیوم. یجب أن
 یكملوا المهام التي سیتم تعیینها. وسیشمل ذلك البنود المسجلة والعمل المستقل. لن یكون هناك أي دروس حیة، بحیث یمكن

 للموظفین التركیز على الترحیب بالسنوات 10 إلى 13 بأمان. ستعود السنوات من 7 إلى 9 یوم الثالثاء 9 مارس.

الیوم األولفئه
وقت الوصول في الیوم األول عند
متابعة االختباراتمدخل شارع بینفولد

 2:00 مساًء (لالختبار في الوصول االثنین 8 مارس 10 برایتون*
 1:50 مساًء)

الخمیس 11.03,  15.03
االثنین

 1:00 ظهرًا (لالختبار في الوصول االثنین 8 مارس 10 كاردیف*
 12:50 ظهرًا)

الخمیس 11.03,  15.03
االثنین

*UCL 10 1:00 ظهرًا (لالختبار في الوصول االثنین 8 مارس 
 12:50 ظهرًا)

الخمیس 11.03,  15.03االثنین

 8.30 صباحًا (لالختبار في االثنین 8 مارس 11 لیون
 الوصول 8:20 صباحًا)

الخمیس 11.03,  15.03االثنین

 السوربون الحادیة
 عشرة

 8.30 صباحًا (لالختبار في االثنین 8 مارس
 الوصول 8:20 صباحًا)

الخمیس 11.03,  15.03االثنین

9.30 صباحًا (لالختبار في الوصول االثنین 8 مارس 11 وارویك
 9:20 صباحًا)

الخمیس 11.03,  15.03االثنین

 دونارد الثاني
 عشر

11.35 صباحًا (لالختبار في الوصول االثنین 8 مارس
 11:25 صباحًا)

الخمیس 11.03,  15.03االثنین

11.35 صباحًا (لالختبار في الوصول االثنین 8 مارس 12 هلفلین
 11:25 صباحًا)

الخمیس 11.03,  15.03االثنین

Nevis 12 12.15 مساًء (لالختبار في الوصول االثنین 8 مارس 
 12:05 ظهًرا)

الخمیس 11.03,  15.03االثنین

 12.15 مساًء (لالختبار في الوصول االثنین 8 مارس 12 سنودون
 12:05 ظهًرا)

الخمیس 11.03,  15.03االثنین

9.30 صباحًا (لالختبار في الوصول االثنین 8 مارس 13 فوجي
 9:20 صباحًا)

الخمیس 11.03,  15.03االثنین

 10.30 صباحًا (لالختبار في االثنین 8 مارس 13 كیلي
 الوصول 10:20 صباحًا)

الخمیس 11.03,  15.03االثنین

 10.30 صباحًا (لالختبار في االثنین 8 مارس 13 أولیمبوس
 الوصول 10:20 صباحًا)

الخمیس 11.03,  15.03االثنین



 وسیحصل التالمیذ المؤهلون للحصول على وجبات مدرسیة مجانیة خالل یومى االثنین والثالثاء والذین ال یحضرون ألن
 مجموعتهم العمریة لم تعد بعد على قسائم.

 

  TLC و السنة التاسعة   لن  یحصل على الغداء یوم الثالثاء. یجب أن یصلوا إلى المدرسة بعد أن تناولوا الغداء سیحصل تالمیذ
 الوجبات المدرسیة المجانیة في هذه المجموعات على قسیمة لهذا الیوم.

   االختبار في الثانویة بما في ذلك اختبار فیروس كورونا في  المنزل

 كمجتمع مدرسي كنا نستخدم اختبارات التدفق الجانبي األسبوعیة بنجاح منذ عودتنا إلى المدرسة في یناي على حد سواء الختبار
 الموظفین المدرسة االبتدائي والثانوي و طالب الثانوي في الفصول الدراسیة المجتمعیة. وبفضل هذه االختبارات، تمكنا من تحدید

 بعض الحاالت غیر االمَعراضیة للفیروس التاجي داخل المجتمع المدرسي، ثم طلبنا من األفراد عزلهم حسب االقتضاء، وبالتالي تقلیل
 .الخطر على اآلخرین

 إجراء هذه االختبارات أمر ضروري للحفاظ على سالمة مجتمعنا. ما یصل إلى 30٪ من حاالت الفیروس التاجي هي أعراض
 (أي الناس لیس لدیهم أعراض مثل فقدان الذوق / رائحة، والحمى أو السعال المستمر). لقد عملنا جمیًعا بجد على مدار اإلغالق

 األخیر لخفض عدد الحاالت في جمیع أنحاء البالد ، والمشاركة في االختبارات المنتظمة ستدعمنا للحد من انتقال العدوى في
 جمیع أنحاء المجتمع. سوف یوفر لك االختبار، طفلك، أحبائك والعائالت في المدرسة درجة إضافیة من الطمأنینة خالل هذه

 األوقات غیر المؤكدة.

الیوم األولفئه
وقت الوصول في الیوم األول
متابعة االختباراتعند مدخل شارع بینفولد

 8.30 صباحًا (لالختبار في الوصول الثالثاء 9 مارس 7 لیفربول
 8:20 صباحًا)

 الجمعة 12.03, الثالثاء
16.03 

 9.15 صباحًا (لالختبار في الوصول الثالثاء 9 مارس 7 أوكسفورد
 9:05 صباحًا)

 الجمعة 12.03, الثالثاء
16.03 

 10.00 صباحًا (لالختبار في الثالثاء 9 مارس 7 یورك
 الوصول 9:50 صباحًا)

 الجمعة 12.03, الثالثاء
16.03 

 10.45 صباحًا (لالختبار في الوصول الثالثاء 9 مارس 8 بریستول
 10:35 صباحًا)

 الجمعة 12.03, الثالثاء
16.03 

LSE 8 11.35 صباحًا (لالختبار في الوصول الثالثاء 9 مارس 
 11:25 صباحًا)

 الجمعة 12.03, الثالثاء
16.03 

 12.15 مساًء (لالختبار في الوصول الثالثاء 9 مارس 8 رویال هولواي
 12:05 ظهًرا)

 الجمعة 12.03, الثالثاء
16.03 

*TLC 13:00 ظهرًا (لالختبار في الوصول الثالثاء 9 مارس 
 12:50 ظهرًا)

 الجمعة 12.03, الثالثاء
16.03 

 2.10 مساًء (لالختبار في الوصول الثالثاء 9 مارس 9 جولدسمیث*
 2:00 مساًء)

 الجمعة 12.03, الثالثاء
16.03 

 2.55 مساًء (لالختبار في الوصول الثالثاء 9 مارس 9 مانشستر*
 2:45 مساًء)

 الجمعة 12.03, الثالثاء
16.03 

      



 ونحن واثقون من أن لدینا النظم الصحیحة الختبار التالمیذ بأمان وأنهم استجابوا بشكل ناضج لالختبار. ونتوقع أن یتم اختبار
 جمیع التالمیذ بعد عودتهم. سیتم اختبار التالمیذ 3 مرات في المدرسة في التواریخ المذكورة أعاله. وفي المدرسة، یقوم التالمیذ

 أنفسهم بعملیة االختبار بمستویات عالیة من التوجیه واإلشراف، مع استعراض نتیجة االختبار وتسجیل النتائج التي یقوم بها
 موظفو المدرسة. وقالت الحكومة إنها ترغب في أن یختبر جمیع التالمیذ الثانویین في المنزل (مع إشراف الوالدین) مرتین في

 األسبوع بعد أن ننتهي من االختبار في المدرسة. ولذلك فإن االختبارات 3 في المدرسة تساعد طفلك على أن یكون واثقا في كیفیة
 اختبار أنفسهم. كما سنعلمهم كیفیة التعرف على النتیجة اإلیجابیة والسلبیة. كما سنقدم معلومات مفصلة لآلباء واألمهات حول

 كیفیة اإلشراف على االختبار وفهم النتائج. إذا كان اآلباء ال یعتقدون أن أطفالهم سوف تكون قادرة على اختبار في المنزل، فإنها
 یمكن أن تطلب لهم أن یتم اختباره في المدرسة. لتجنب تعطیل تشغیل الیوم الدراسي، لن یكون هذا الحكم متاًحا إال قبل المدرسة
 مع الوصول في الساعة 8:05 صباًحا یومي االثنین والخمیس. ونتوقع أن یكون هذا العدد صغیرا جدا من التالمیذ. من األفضل

 للتالمیذ أن یتعلموا القیام باالختبار في المنزل.

 عند إجراء االختبارات من المنزل، ننصح التالمیذ بإجراء االختبار صباح االثنین وصباح الخمیس قبل المدرسة. وهذا سیؤدي
 إلى أكبر حمایة من انتشار العدوى. یجب إعالم المدرسة على الفور بإجراء اختبار إیجابي في المنزل ومتابعته (االختبار الذي

 یتم إرساله إلى المختبر). وقالت الصحة العامة انكلترا أن األطفال الذین تبلغ أعمارهم 11 عاما یجب أن یكون اإلشراف عند
 االختبار المنزلي، ولكننا نطلب من اآلباء اإلشراف على جمیع التالمیذ الثانویین لضمان القیام بذلك.

 وُیطلب من جمیع آباء تالمیذ المرحلة الثانویة ملء استمارة الموافقة. طلبنا موافقة الوالدین مرة أخرى في دیسمبر/كانون األول،
 عندما طلبت الحكومة من المدارس إجراء اختبارات ألول مرة. وقد تم تكییف بعض جوانب نهج االختبار قلیال، ولذلك نحن

 نطلب موافقة محدثة من جمیع اآلباء الثانویین. وسیشمل ذلك ما یلي:

 الموافقة على أن یتم اختبار 3 مرات في أول 2 أسابیع في المدرسة (األوقات المبینة أعاله) وفي المستقبل إذا تم تحدیث توجیهات
 الحكومة تتطلب المزید من االختبارات

 التزام بدعم طفلهم على إجراء االختبار في المنزل والموافقة على تلقي طفلهم حزمة االختبار (سیكون هذا اختباًرا أسبوعًیا مرتین
 في المنزل ، تحت إشراف الوالد). إذا كانوا یرغبون في أن یتم اختبار طفلهم في المدرسة یمكنهم ذكر هذا في النموذج.

 كتبنا إلى العائالت الثانویة التي كانت تطلب الموافقة في السابق. ومنذ ذلك الحین، قامت الحكومة بتحدیث التوجیهات حول هذا
 الموضوع، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نطلب من جمیع العائالت ملء استمارة جدیدة.

 یرجى ملء استمارة الموافقة هذا  لالختبار  لمنح موافقتك. من المهم أن نحصل على موافقة جمیع العائالت قبل أن نبدأ االختبار.
 یرجى إكمال هذا بحلول یوم الثالثاء 2 مارس في الساعة 9 صباحا. 

 إذا لم تكن قد مألت هذا استمارة بحلول یوم الثالثاء 2 مارس، فسیتصل أحد أعضاء الفریق. ونأمل أن تكون األسر مستعدة
 للمشاركة في برنامج االختبار للحفاظ على سالمة مجتمعنا. إذا كنت ترغب في معرفة المزید، یرجى التواصل مع رئیس السنة

 الخاص بطفلك. سوف یكون أحد أعضاء فریق القیادة على اتصال إذا كنت ال توافق على إجراء اختبارات في هذه المرحلة لمزید
 من المناقشة.

 یمكن العثور على مزید من اإلرشادات حول اختبار التدفق الجانبي باتباع هذا االرتباط: معلومات حول االختبار 

 االمتحانات في السنة 11 و 13

 بالنسبة للطالب في السنتین 11 و 13 ، نعلم أنه سیكون هناك قلق كبیر بشأن امتحاناتهم الخارجیة. ونحن ننتظر المزید من التوجیه
 الحكومي حول كیفیة تولید الدرجات، والتي نأمل أن تنشر بحلول نهایة شباط/فبرایر. في غضون ذلك، یستمر كل من الموظفین
 والطالب في أفواج االمتحانات لدینا في العمل الجاد. أولویتنا بالنسبة لمجموعات السنة هذه هي ضمان تعلمهم قدر اإلمكان مع

 التعلم عن بعد لضمان أن الطالب، مهما كان القرار الحكومي النهائي، مستعدون جیًدا للنجاح.

 لقد خططنا ألمسیات معلومات الوالدین مع السید المدیر العام  للعامین 11 والعام 13 یوم األربعاء 10 مارس (5 مساًء - 5:30 مساًء
  .(، السنة 11) والخمیس 11 (5 مساًء - 5:30 مساًء ، السنة 13

 نأمل في هذه االجتماعات أن نكون قادرین على مشاركة المزید من التفاصیل حول كیفیة الحصول على نتائج االمتحانات هذا العام ،
 وكذلك كیف نخطط لتنفیذ التقییم في العامین 11 و 13 في المدرسة . نأمل أن نرى إقباًال كبیًرا في هذه االجتماعات حیث ستكون هذه

  فرصة لطرح

 األسئلة والحصول على الوضوح من القادة بشأن العملیة

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dBTLADSljUaCn2NuzjLCTNt999l7z6FGgOX-NkkUgsJUMTJCVU1VV04xSE5EVlJHTTlVTk9YMzlIVC4u


 سوف نكتب المزید للطالب وأولیاء األمور في هذه المجموعات في األیام القادمة، بما في ذلك الروابط لهذه االجتماعات. 

 مزید من الجدید خالل التحدیثات 

 الحفاظ على سالمة المجتمع

 تظل سالمة ورفاه مجتمعنا المدرسي أولویتنا األولى. وعلى هذا النحو، ال تزال جمیع التدابیر المشتركة مع المجتمع األم بشأن
 إدارة المخاطر في بدایة العام الدراسي قائمة. هذه هي الخطوط العریضة بالتفصیل  هنا.  عبر األكادیمیة، قمنا بتعزیز إجراءات

 التنظیف والموظفین یلتزمون بالمبادئ التوجیهیة الصارمة لالنهائیة االجتماعیة.  

 في المرحلة االبتدائیة، یتعلم جمیع األطفال في فقاعات الصف وال یتفاعلون مع األطفال اآلخرین في جمیع أنحاء المدرسة.
 وسیرتدي الموظفون في المدرسة االبتدائیة أقنعة عندما تكون في الممرات أو األماكن المشتركة.

 في المرحلة الثانویة، سوف یستمر األطفال في المدرسة المتوسطة في التعلم في فقاعات الصف ولن یتفاعلوا مع األطفال
 اآلخرین في جمیع أنحاء المدرسة. في المدرسة العلیا سوف یتعلم طالبنا األكبر سنا في فقاعات الصف، وبصرف النظر عن

 المواد االختیاریة وقت الغداء، حیث یتم اتخاذ تدابیر االبتعاد في مكان. في الصف السادس، یتفاعل الطالب مع المزید من
 الطالب بسبب طبیعة اختیاراتهم في الموضوع، ولكننا نتوقع من الطالب أن یتصرفوا بنضج ویحافظوا على مسافة اجتماعیة

 كلما أمكن ذلك.

 وفي جمیع المدارس الثانویة، كان التالمیذ والموظفون یرتدون أقنعة في الممرات واألماكن المشتركة منذ أیلول/سبتمبر. وتمشیا
 مع التوصیات الحكومیة األخیرة، سوف نطلب من جمیع طالب المدارس الثانویة ارتداء أقنعة في جمیع األوقات عندما تكون في
 الداخل. وقد أوصت الحكومة بأن نراجع هذا Easter Holiday اإلجراء في عطلة عید الفصح وسنقدم المزید من التحدیثات في

 هذه المرحلة.

 نطلب من المجتمع األم أن یدعمنا في جهودنا للحفاظ على سالمة أطفالك من خالل الحفاظ على المسافة االجتماعیة وارتداء
 األقنعة عند إنزال األطفال واصطحاهم. في المرحلة الثانویة، حیث یشعر اآلباء باألمان للقیام بذلك، نطلب منك إما أن ُتنزل طفلك

 على مسافة قصیرة من بوابة المدرسة لتجنب االكتظاظ أو السماح له بالسفر من وإلى المدرسة بمفرده. یرجى االستمرار في
 التأكد من ارتداءك أنت وطفلك قناًعا في الشوارع المتاخمة مباشرة للمدرسة. یرجى عدم التجمع مع أولیاء األمور اآلخرین

 بالقرب من المدرسة قبل المدرسة أو بعدها.

 االجهزه

 وقد وزعت المدرسة أكثر من 400 جهاز على التالمیذ في األشهر ال 6 الماضیة. في البدایة تم توزیع العدید من هذه األجهزة
 لدعم التعلم عن بعد. وسننظر في أفضل السبل إلدارة ودعم استخدام التالمیذ لهذه األجهزة، وتقدیم المزید من التحدیثات حول هذا

 الموضوع في الوقت المناسب. في الوقت الحاضر، نطلب أن تستمر جمیع األجهزة في منازل الطالب في استخدام الواجبات
 المنزلیة والدراسة المستقلة. إذا كنت ال تشعر طفلك یحتاج إلى الوصول إلى الجهاز یرجى إعادته بحیث یمكن أن تستفید تلمیذ

 آخر.

 التطعیم

 على مدى األسابیع األخیرة شهدنا لقاحات فیروس كورونا  التي تقدم إلى المزید والمزید من أعضاء مجتمعنا األوسع. یقدم اللقاح
 طریقة آمنة تماًما لحمایة األفراد وبعضهم البعض من  فیروس كورونا . كمدرسة نطلب من جمیع أفراد المجتمع الذین یتم تقدیم التطعیم
 أن یأخذوا التطعیم على الفور. مع عودة التالمیذ إلى المدرسة، فمن مسؤولیتنا المشتركة أن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على بعضها

 البعض آمنة، والحصول على اللقاح هو أكبر شيء یمكننا القیام به للحفاظ على أنفسنا وبعضنا البعض آمنة.

 األشخاص الضعفاء الحرجون للغایة

 وخالل األسابیع األخیرة، تم تحدید مجموعة أوسع من األشخاص الذین ینبغي أن یبقوا في منازلهم. وستكون هذه المجموعة
 األوسع قد تلقت رسالة من دائرة الصحة الوطنیة.

 إذا كان التلمیذ یعیش مع شخص بالغ الضعف للغایة الذي یحمي في المنزل، وینبغي أن تأتي إلى المدرسة كما هو الحال بالنسبة
 لهم آمنة للقیام بذلك، نظرا لضوابط المخاطر المعمول بها في المدرسة.

https://kingsolomonacademy.org/parents/keeping-everyone-safe


  

 شكرًا لكم على دعمكم المستمر. ونحن نتطلع إلى الترحیب بالطالب مرة أخرى في الموقع، سواء لمواصلة تعلیمهم أو تزویدهم
 بالحیاة الطبیعیة التي نعرفها مهمة جدا لرفاهیتهم.

 لك بإخالص

  

 السید هایمیندورف

 المدیر العام

 

 


