
 اآلباء األعزاء،
 

ي األشهر ال 
 
ي أعطتنا جميعا فرصة للتفكير ف

احة األسبوع الماض  ي بداية النصف األخير من السنة الدراسية. االسير
 
 3أكتب إليكم ف

ء واضحا.  ي
ي المدرسة حتر يكون كل ش 

 
 الماضية، ونتطلع إىل ما سيحدث بعد ذلك. أردت أن أكتب ألطلعكم عىل آخر التطورات ف

 

ي دعم تالميذنا منذ إغالق المدرسة أمام معظم التالميذ  المدرسةأنا شاكر للغاية لمجتمع 
 
بأرسه عىل دعمهم وعملهم الجماعي ف

ي 
 
مارس. وقد عمل اآلباء والموظفير   والتالميذ بجد للحفاظ عىل التعلم المستمر، لدعم بعضهم البعض وإيجاد الزمالة   20ف

ا صعًبا واإليجابية من خالل اإلغالق. أن
ً
اف بأنه كان وقت ي هذا الوقت، مع االعير

 
ا فخور بمدى قدرة تالميذنا عىل النمو والتعلم ف

 للغاية بالنسبة للعديد من عائالتنا. 
 

وعىل مدى األسابيع القليلة الماضية، طلبت الحكومة من المدارس االستعداد إلعادة فتح مجموعات من بعض السنوات عىل 

حيب بالمزيد من التالميذ مرة أخرى إىل نطاق أوسع، حيث انخفض  . وهذا يعطينا الفرصة للير    مدرسةمعدل اإلصابة بشكل كبير
KSA ي ال تزال تشكل عىل مجتمعنا من

ي وسعنا لجعل  COVID-19. ونحن ندرك تماما المخاطر المستمرة التر
 
م بذل كل ما ف ونعير 

ي مجتمعنا سيشعرون المدرسة آمنة قدر اإلمكان لتالميذنا وأولياء أمورنا ومو 
 
ين ف ي األسابيع المقبلة. عىل الرغم من أن الكثير

 
ظفينا ف

 عىل البقاء آمن.  المدرشي بالتوتر إزاء العودة، إال أننا هنا لدعم الجميع، ومساعدة مجتمعنا 

ي الفصول الدراسية المج عدد قليل من التالميذ و أطفال استقبالوقد واصلنا 
 
ي الموقع ف

 
تمعية، وأود أن أشيد العمال الرئيسيير  ف

وس الذين يخدمون هذه األرس واحتياجات مجتمعنا األوسع.  ي ذروة الفير
 
ي المدرسة ف

 
ام جميع الموظفير  الذين كانوا ف  بالير 

 
 الوصول إىل توفير الفصول الدراسية المجتمعية

، يمكن لطفلك الوصول إىل توفير الفصول الدراسية المجتمعية، الذ
ً
 رئيسيا

ً
ي موقع  13-7ي يعمل اآلن للسنة إذا كنت عامال

كبار ف 
ي هذا  6حضانة  إىل السنة  منصفو  السن

ي موقع سنوات الشباب. وترد هنا تفاصيل التوجيهات ف 
. إذا كنت بحاجة إىل المنوالف 

ي أقرب وقت ممكن لتأكيد ما نحن قادرون عىل  النموذج هذا، يرجى ملء  ىل هذه الخدماتوصول طفلك إ
وسوف نعود إليك ف 

ا ، لذا يرجى محاولة  تقديمه. يتطلب توفير رعاية األطفال هذا 
ً
ا دقيق

ً
قدر اإلمكان  ابلغنابأمان وأمن لألطفال والموظفير  تخطيط

ي استخدامه. 
 بأنك قد ترغب ف 

 
 االبتدائية -افتتاح أوسع للمدرسة 

، وأيضا 6والسنة  1عىل مدى نصف المدة، كان لدينا تأكيد من الحكومة لفتح عىل نطاق أوسع للحضانة، واالستقبال، والسنة 
ي الموقع لتوفير للسنة لل

. وقد اضطلعنا بتقييم مفصل للمخاطر المتعلقة باالفتتاح األوسع نطاقا الذي أيده 12و  10تحضير ف 

ي 
اء الصحة والسالمة ف   بشأنه.  إيجابية تقييماتوقدم مجلس اإلدارة المحىلي أيضا  Ark، ووقع عليه مجلس Arkخيى

 
ي يمكن قراءتها  جميع المدارس تخطط  للحفاظ عىل سالمة الجميع

ي أصدرتها الحكومة ، والتر
تستند إىل التوجيهات التفصيلية التر

 هنا: 

 وصلة إىل التوجيه الحكومي للمدارس فيما يتعلق باالنفتاح عىل نطاق أوسع
 

، تم تدريب الموظفير  األساسيير  عىل كيفية ضمان جعل المدرسة آمنة قدر اإلمكان للموظفير   وعىل مدى اليومير  الماضيير 
حيب واألطفال والمج تمع األوسع، فضال عن الحفاظ عىل رفاه الجميع وأعىل مستوى ممكن من التعليم. ونحن متحمسون للير

ي   يونيو5بعودة هؤالء التالميذ خالل األيام القليلة المقبلة. اليوم، األربعاء 
ي الحضانة )ف 

حيب بعودة األطفال ف  ي الير
سنبدأ بالتاىلي ف 

YYS ي  6(، والسنة
يةسنة (، مع OYS)ف   يوم الخميس والسنة األوىل يوم الجمعة.  تحضير

 

ي 
م قرار كل عائلة ونأمل  هذه المجموعات وهناك بعض األرس ف  ي قالت إنها ليست مستعدة بعد للعودة إىل المدرسة. نحن نحير

التر

ام الكبير الذي تم التعهد به لضمان بيئة آمنة، وأن تنمو   
ي األسابيع إل  بكل ثقةأن ترى هذه األرس وتسمع عن االلير

عادة أطفالك ف 

 th 9بحلول يوم الثالثاء االستمارة  إرجاعيونيو، من المقرر  5لهؤالء اآلباء يوم الجمعة  جديدةالمقبلة. وسيتم إرسال استمارة 

ي هذا التاري    خ.   th15إلعطاء  هناك  نوايا حول ابتداء من يوم االثنير  يونيو
 يونيو. ونأمل أن ينضم المزيد من التالميذ ف 

 
ي السنوات 

كزون حرصًيا عىل التعلم عن بعد. ونأمل ونتوقع  5-2سيستمر تالميذنا ف  ي االستفادة من فريق من المعلمير  الذين سير
ف 

ي مجموعات السنة هذه. يتم توفير جميع المعلومات 
كما نأمل أن يطمي   هؤالء اآلباء   هنا. أن يستمر العمل الممتاز الذي يجري ف 

ي الخريف. 
ي المدرسة اآلن حتر يتمكنوا من التطلع إىل عودة آمنة وهادئة إىل المدرسة ف 

 والتالميذ بما يحدث ف 
 

ي يمكن العثور عليها هنا:  أولياء األمورلة وقد أصدرت الحكومة توجيهات كامل
 حول فتح أوسع، والتر

 وصلة إىل التوجيه الحكومي بشأن توسيع نطاق فتح المدارس لآلباء واألمهات
 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-provision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educational-provision#vulnerable-children-and-young-people
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dBTLADSljUaCn2NuzjLCTNt999l7z6FGgOX-NkkUgsJUMzdSTlZMRDQ3RDNaVUFRUDVSRkFCMkkzTy4u
https://www.gov.uk/government/publications/actions-for-educational-and-childcare-settings-to-prepare-for-wider-opening-from-1-june-2020/actions-for-education-and-childcare-settings-to-prepare-for-wider-opening-from-1-june-2020
https://kingsolomonacademy.org/remote-learning
https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for-parents-and-carers/reopening-schools-and-other-educational-settings-from-1-june


 الثانوية -افتتاح أوسع للمدرسة 

قبل نصف الفصل الدراشي بقليل يسألون عن استعداد اآلباء  إلعادة أطفالهم إىل المدرسة من  12و  10كتبنا إىل اآلباء السنة 
، قامت الحكومة بتحديث التوجيهات لتوضيح أن هذا الحكم يجب أن يبدأ من   th8تاري    خ مؤقت من    th15يونيو. ومنذ ذلك الحير 

ي هنا.كومة متاحة  يونيو. توجيهات الح
 
عودة طفلهم. وقدمت الحكومة مزيدا  .  وقال معظم  اآلباء الذين استجابوا إنهم يرغبون ف

ي 
 
ي الموقع. وسنواصل اآلن التخطيط، بنية الحصول عىل شكل من أشكال التوفير ف

 
من التوجيه بشأن كيفية تقديم هذا الحكم ف

ي بداية األسبوع المقبل )بحلول األربعاء يونيو th15الموقع  اعتبارا من 
 
ة ف ة والثانية عش  ( يونيو th10. سنتصل بأهل السنة العارس 

ام بالحضور إذا كانوا قادرين عىل ذلك. وسيكون ح هذه الخدمةلش   مكمال، وليس ليحل محل  هذه الخدمة ونطلب منهم االلير 
ي سيتعلم بها التالميذ. 

نت هو الطريقة الرئيسية التر نت. وسيظل التعلم عيى اإلنير  التعلم عيى اإلنير
 

نت عن بعد. يتم توفير جميع المعلومات حول هذا الحكم بالنسبة لمجموعات السنة الثانوية األخرى، سيس نا عيى اإلنير تمر توفير
ي القدرة عىل التعلم من خالل التكنولوجيا عن بعد، ونحن واثقون من أنهم  هنا. 

 
لقد أعجبنا باستقالل ونضج تالميذنا الثانويير  ف

ي الخريف. يحر 
 
ي الموقع ف

 
 زون تقدما. وسوف نتطلع إىل رؤية هؤالء التالميذ ف

 

 الموظفير   أخبار عن

ي إجازة  المدرسة ، المديرة المعاونة، األخبار مع مجتمع Beth Humphreysوقد شاركت 
 
بأنها حامل،  وتخطط للذهاب ف

ة. وتتصدر  المدرسة االبتدائية من سبتميى إىل أن تعود السيدة    Katarine Deeksأمومة بعد بداية العام الدراشي المقبل مبارس 
Humphreys  وأنا عىل ثقة من أن السيدة . ي وقت الحق من العام الدراشي
 
والفريق القوي من القادة الذين لديها  Deeksف

 لألمام.  KSA حولها سيواصلون دفع
 

ي أرسلها اآلباء إىل ا
ف   و إىلي لموظفير  لقد كنت ممتنا لرسائل الدعم والتشجيع التر ة. لقد شعرت دائما ً بش  شخصيا خالل هذه الفير

ك KSAقيادة أكاديمية  ام المشير  أن  -حتر خالل هذه األوقات الصعبة  -، ولكن ليس أكير من اآلن، حيث أرى االلير 
ً
بأن علينا جميعا

 نصنع أفضل مستقبل ممكن لتالميذنا. 
 

 شكًرا لدعمك
 

Max Haimendorf  
 المدير الرئيسي 

 

https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settings-information-for-parents-and-carers/reopening-schools-and-other-educational-settings-from-1-june
https://kingsolomonacademy.org/remote-learning

