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 نهاية العام الدراسي ستكون مختلفةً هذا العام
 

 
 اقترب فصل الصيف وكذلك اقتربت نهاية العام الدراسي.

 ستكون نهاية العام الدراسي لهذا العام مختلفة.
 
 

بالتأكيد يجب أن يكون آخر يوم في العام الدراسي قبل إجازة الصيف مميزاً.  ستحصل على مزيد من المعلومات عما سيكون عليه الحفل 
الختامي في مدرستك بالضبط، من خالل العاملين في مدرستِك، ولكن سيتم االحتفال في مجموعات صغيرة بدون تواجد أولياء األمور أو 

 ُك بالتأكيد أن هذه اإلجراءات تم إتخاذها بسبب جائحة كورونا.األقارب. إنك تدرِ 
 

 تمع.قامت البلدية بإلغاء العديد من االحتفاالت التقليدية ضمن العديد من اإلجراءات التي اتخذتها البلدية للحد من انتشار العدوى في المج
المعرضة للخطر من فيروس كورونا. لذلك نود مناشدتك إلتباع يجب علينا جميعاً تحمل المسئولية تجاه كبار السن والمجموعات األخرى 

توجيهات وتوصيات السلطات في حال كنَت ترغب في االحتفال بنهاية العام الدراسي بأي شكل من األشكال بنفسك. إن إقامة حفل مع وجود 
اًما. سيكون هناك متسع من الوقت لل ِقاء مدعوين أمر لطيف للغاية ، ولكن اآلن، وفي ظل الظروف الحالية فإن الوقت غير مناسب تم

 واالحتفال في المستقبل.
  

 بصفتَك ولي أمر، من المهم أيًضا أن تستمر في اتباع اإلرشادات التي سبق أن أصدرتها البلدية. الطريقة الوحيدة للحد من انتشار العدوى
 ذلك.هيأن  نتحمل المسؤولية معًا. شكرا لك على كل ما تقوم به للمساهمة في 

  
 إرشادات للمدرسة وللروضة

 األطفال الذين يعانون من الحمى والسعال وأعراض في الجهاز التنفسي يجب أن يكونوا في المنزل.• 
 ينطبق هذا أيًضا في حال ظهور أعراض طفيفة للمرض ، مثل الزكام أو التهاب حلق طفيف.• 
 إلى المدرسة بعد تواجدهم في المنزل بسبب المرض. يجب أن يخلو األطفال من األعراض لمدة يومين قبل العودة• 
درسي يجب أن يأتي األطفال األصحاء كالمعتاد ، حتى لو كان أحد أفراد العائلة اآلخرين مرضى. في المدرسة االبتدائية. االلتزام بالدوام الم• 

.  في المرحلة االبتدائية قائم على  قانون التعليم اإللزامي
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