
 

ـص ـهـة  الـرسالـة   ملخَّ لـى   املوجَّ مِّ   ي املدارس ـف  ال مـور   أ ولـيـاء  ا  ِّع  ـي ـوُمـقَـد ِّ  م 2020يـونـيـو/حـزيـران    12  ة، ـايـ الـر 

نْـفِّـيـذي   املـديـر   جـــاو،   أ لـيْسـتـر مـن  ة   لـلـمـجمتعـات   الـتَـّ ـيَـّ  واُلَسـر   احملـل ِّ

 

ـلَ   لــقــد ص أُْرسِّ ة  الـاكمـل الـنَـّ ة بـالـلـغـة لـلـرساـل ـ  ـالع وميكِّـن ال نـكـلزيي ِّ عـلـى  اجمللس  مـوقـع عـلـى عـلـيـهـا الاط 

ابـط ُهــنـا ـالل الـر  : الش بكة مـن خِّ  

https://www.edinburgh.gov.uk/downloads/file/27455/letter-to-mainstream-parents-and-carers 

لـى حيتـاجـون الـذيـن الآبـاء يـرغـبُ  قـد ي دعـم ا  رُجـمـة أ دوات اسـتـْخـدام فـي الـلـغـة ثُـنـائِـّ   ال نـتـرنـت عـبـر الـتـ 

املرتمج:  مـثـل ُجــوجـل  

(https://translate.google.com/).   
 

ـيـار "املستند" حتـمـيـل املستـنـد واْخـتـيـار الـلـغـة املطـلُـوبـة.   يُـتِّــيـُح لـك خِّ

 

ـص  يسـيَّــة   لـلـن ِّــقــاط   ُمـلَـخَّ الـرئِـّ  

ـُكــم َصـربُكـم، عـلـى لـُكـم  وشكرا للـجـمـيـع صـْعـب   وقـت   هـذا مِّ ـُكـم وتـفـهُـّ ـد    نـعـمـلُ   حنـن . ودْعـمِّ   لـوْضـع  جبِّ

يـبـات  رتِـّ المـيـذ الـالزَِّمـة  الـتـ  لـى بـأ مـان   لـلـَعـْودة واملوظـفـني لـلـتَـّ . املدرسـة  ا   

 

واريـخ   الـتَـّ

المـيـذ أ مـام املـدارس فـتـحُ  سـيُـعـادُ  آب  12 ال ربـعـاء مـن اعـتـبـارا   الـتَـّ   10 الثـنـني يـوم. ) م2020أ غـسطس/أ

آب س يكـون أ غسطس/ 11 والثـالثـاء ـفـني تـدريـب أ يــام أ ة الـُعـْطـلـة سـتـبـدأ   (. لـلـمـوظ  ـيـفـيَـّ م  2021لـعـام  الـص 

د فـصـل سيـنْـتَـهـي   .أ سُبـوع قـبـل املـوعـد احملـدَّ ـيـفـي  اـل م.2021يـونـيـو/حـزيـران  25 اجلـمـعـة يـوم  الـصَّ  

 

حـزيــران / و ـيــ ون ــي  

مُّ  ْجـهِّـيـز مـن أ ْجـــل  يـونـيـو/حــزيـران شــهـر  الآن اسـتـخـدام يَـتِـّ عـادة لـلـتَـّ شــهـر   فـي املــدارس فـتـح ا 

آب ْعـلِّــيـم . أ غـسطس/أ ـ ر  املنْـزلـي الـتَـّ لـى حيتـاجـون  الـذيـن ال طـفــال . يـونـيـو/حـزيران شـهـر َطــوال ُمـْسـتَـمِّ   ا 

لـى لـالنـتـقـال َدْعـم مُّ  جـديــدة مـدرسـة ا  ك حلـُضـور وأ سـرهـم َدْعـــوهتم ســوف يَـتــِـِّ الـخـاص   الاجـتـامع وذـل

صـال بـهـذه سـوف تَـُقــوم املدارس. بـالنـتـقـال الت ابلت ِـّ ـيـد  لـتـحـديـد الـعـائِـّ  . املـواعِّ

 

https://www.edinburgh.gov.uk/downloads/file/27455/letter-to-mainstream-parents-and-carers
https://translate.google.com/


 

ُّــم  َعـل آب   مـن  1املتـاكمــل  الـتَـّ ـْرتِّــيـــبــات؟   هـي  مـا  –   أ غسطس/أ الـتَـّ  

ُّــمـل   المنوذج املتـاكمــل س يكون َعـل م مـن ـزءـوج املدرسـة فـي  جـزء)   لـتَـّ ُـّ َعـل ـي  الـتَـّ حْ ـ ب ومُ ــقُ ـوف نـوس( املنـزـل   داثــا 

محتـسيـن علـى  ُـّ َعـل ة عـن بـعـيـد ولـكـن هذا ال مـر احلالـي املزنلـي الـتَـّ رتـيـبـات بـتـحـسـني سـوف نــُقـومُ . املثـالِّـيَـّ   الـتَـّ

   .الـظـروف بـذلــك سـمــحـت كـل  مـا

ـيـا   ة احلُـكـومـة َمـُشـورة مـع ومتـاشِّ ـ  ـهيــات  الاسـكتـلنـدي ـاميـة وتَـْوجِّ ـحـة حِّ ِّ بــاُعــد   فـي اسكوتلندا، الـص  وس يكون الـتَـّ

ظـافـة ـفـاظ الـصـحـيَّــة الاجـامتعـي ونُـُظـم الـنَـّ ـفِّـيــنـا سالمـة عـىل وتقيمي اخملاطر أ مورا  أ ساس ية للحِّ ِّ   . أ ْطـفالِّـنــا ومـوظ 

ه يَـْعـنِّ  وهـذا َـّ ن لـن  أ ن حـاق من  ال ْطـفـال مجـيـع  يمتـكَـّ   بـالـُبـْعـد الاجامتعـي، ولـلـسامح  .كـل  الوقت ـاملدرسـةب الالـتِـّ

المـيـذ مـن املائـة  فـي 33 يـُكـون  أ نْ  املـتَـَوقَّــع مـن   تـسَمـحُ  وعـنـدمـا .ال وقـات  جـميـع فـي املـدارس فـي الـتَـّ

ـروف، المـيـذ عـدد بـزيـادة سـوف نَـُقـومُ  الـظُّ  .املـدرسـة فـي  الـتَـّ

 

ة؟ ـ درسـي امل ــ ي فــلِّ ــفْ ــون طِّ ــس يكُ ى  ـتـ م   

ُّ ـعَ ـتَّـ ام ال ـأ ي  َجـدول بـاك ـنـس يكون هُ  ل  ـبـق  كَ ــتِّـ درسَ ـ ر مـديـ ك مــب  لُ ــصِّ ـتَّ ـيـوف س زل. ـنـ املـي ف و  ةـدرسـي املـم فــل

َّ  أ ي   ـمركـ بـخـيـ لِّ  حـزيـران/وـيـونـي 24 . ةـاملدرسي  ـف ـمكـــلُ ــفْ ــون طِّ ـس يكُ ال سبـوع ام ــأ ي  

عَ  س يكون املـدارس، جـمـيـع فـي ُّ الـتَـّ ـل مـــل   سوف يـُقـومُ  امجلـعـة، وفـي يـوم . واخلـميس الثـنيـن بـني  املدرسـة  داخِّ

ـُفـون ُّــم  بـَدْعـمِّ  املوظ  ْعـم سيس متر . املـنـزلـي  الـتَّــَعـل   طـوال   ال ْطـفـال من العـامـلـني ال ساس يني لِّـرعـايـة احملـدود الـدَّ

لـى   الثنني من)  ال س بوع ـالل( امجلعة  ا  راسـة سـاعات وذكل خِّ ة الـد ِّ َـّ ي ـفْ  كـل مـدرسة  فـي الـعـادِّ   س يحرضونو  .ـلطِّ

ـلـة ام كـامِّ ـ   .املدرسة فـي  ال ْطـفـال فـهيـا يكـون الـيت ال يَـام فـي  ال ي

ْعـلـمي فـي ر الـتَـّ ل  ـ فـي مجمـوعات مـن أ ج وضـع ال طـفـال سوف يـَـتِّــمُّ  الابـتـدائِّـيَّــة، واملـدارس( احلـضانـة )   املبـكَـّ

امح لـى املدرسة  بـالـذهـاب ال رسة ل فْـراد الـس  ة، املرحـلـة  وفـي . الـيـوم نـفـس  فـي ا  َـّ انـوي َـّ   وضـعيـَـتِّــمُّ سوف  الـث

ـا مـعـاَ  الـتـالمـيـذ م  ْرتِّــيـبـات وذلـك اْعـتِّــامدا   ال رسة مجمـوعـة أ و ايسالـعـام ادلر  مجموعـة حسب ا    الـتـي عـلـى الـتَـّ

خـذهــا املدرسـة   . تـتَـّ

ـــم   افـتِّـتــاح واملــبـــانــي   املطــاعِّ  

فـاصـيـلدرايس مـع ـام ال ـعـنِّـهـايــة ال  قـبـل   بـالآبـاء الـ صــسوف يـقـوم ُمـــدراء املـدارس بـالت ِّ  ـةـاخل التَـّ   اص 

ْرتِّــيـبــات  . بـالـتَـّ

ـئـْـنــان يُـْرَجـــى لـى الاْطـمِّ َّــنـا ا  أ كُّــدـل  نـعـمـلُ  أ ن ــزة املـدارس أ نَّ  مـن  لـتـ  آب  فـي ودة أ طـفالـكـمـلع جـــاهِّ .  أ غـسطس/أ

ُّــم أ نَّ  حـيـن فـي ـل ع  ـيَّــة، الِّــغ  بـــ أَْمــرُ  ميــــلِّ ـعْ والـتَّ  الـتَـّ نَّ ــف  ال هـمِّ ـةَ  ا  ـحَّ ـبـاب ال طـفـال  ــةَ وسالمَ  صِّ   ــنيوالـبـالِّـغَ والـشَّ

ـيَّــة الِّــغ  بـــ ـرُ ـ أَْمـ املـدارس فـي َ  مــا كـل   صـمـمي فـي  ـونـكـ وست ال هـمِّ  . بـــه ومُ ــ ـقُ ن
 

 

ُّــم   -  1 َعـل ـالل الب  ـه الطُّ ـفي  مُ ــلَّـ عَ ـتَـ يَ   أُسـلـوب  تَـْعـلِّــميـي  املتـاكمــل   الـتَـّ لـرب ال نرتنت بـوسائط ال لكرتونية وعـال  مـن خِّ ى  ـال ضافة ا 

َّ ـيـلِّـ قْ ـتَّ ـ ل ال ـواُص ـتَّـ ل الـوسائِّ   املـــتــرجــم    .ةدي


