الثان) 2021
 29يناير (كانون
ي
واألهال األعزاء ،
الطالب
ي
ر
ً
كبتة وأتطلع إل كل ما سيحققه هذا العام.
اس  .2021آمل أن تكون قد حصلتم عىل استاحة ر
مرحبا بكم يف العام الدر ي
والموظفي والمدرسة .عىل الرغم من المطر  ،كانوا
بدأ طالب السنة السابعة لدينا هذا الصباح وبدأوا عملية التعرف عىل بعضهم البعض
ر
ً
متحمسي للغاية ومعنويات جيدة.
جميعا
ر
التذكتات لبداية العام للطالب والعائالت.
يىل بعض
ر
فيما ي
 )1الجدول الزمن
يمكن للطالب اآلن الوصول إل جدول الفصل الدراس األول الخاص بهم عىل  SIMON.سنبدأ يوم االثني بالرعاية الرعوية ف ر
الفت رتي  1و
ر
ي
ي
2و ستكون ر
الزمن.
الفتات  5-3حسب الجدول
ي
 )2الزي الموحد
االثني وليس مالبس الخاصة بالرياضة ( )PEحيث لن تكون هناك فصول
الرسم يوم
المدرس
يجب عىل جميع الطالب ارتداء الزي
ر
ي
ي
عملية لصف PE

 )3أوقات بدء المدرسة ونهايتها
ً
ً
مساء كل يوم  ،بما يف ذلك يوم األربعاء.
وتنته يف الساعة 3.10
صباحا
ستبدأ المدرسة يف الساعة 8.40
ي
 )4أقنعة الوجه
يحتاج الطالب إل حمل قناع للوجه يف جميع األوقات .يجب ارتداء أقنعة الوجه يف األوقات التالية:
(الكانتي).
• يف مطعم المدرسة
ر
•عند السفر من وإل المدرسة بوسائل النقل العام.
•عند السفر يف الحافالت المدرسية للرحالت.
•عندما يطلب المدرسون ضورة ارتداء األقنعة بسبب طبيعة نشاط التعلم.
ر
غت ممكن  ،يوىص بارتداء األقنعة ولكنه ليس إلز ً
اميا.
يف أوقات أخرى  ،ال سيما عندما يكون التباعد
االجتماع لمسافة  1.5مت ر
ي

كبتة.
تتغت برسعة ر
تذكت الطالب واألرس بأن هذا وضع متطور وأن هذه النصيحة يمكن أن ر
تم ر
عند ارتداء أقنعة الوجه  ،يحتاج الطالب إل:
ً
أ) غسل أيديهم جيدا قبل ارتداء القناع وبعد خلعه.
ب) عدم لمس أنفهم أو عيونهم أو فمهم أثناء ارتداء القناع لمنع التلوث.
ً
ج) قم بإزالة القناع باستخدام ررسائط األذن بدال من لمس القناع نفسه.
د) استخدم القناع المناسب.
ـه) إذا كان ً
قناعا متعدد االستخدامات  ،فيجب غسله بعد كل استخدام.
يغط قناع الوجه فمك وأنفك .ال ترتديه حول رقبتك.
و) يجب أن
ي
االجتماع.
تذكر أن ارتداء القناع ال يحل محل غسل اليدين بشكل متكرر وتجنب لمس وجهك وممارسة التباعد
ي
ً
 )5البقاء آمنا منCOVID
ً
جميعا ضمان سالمة الجميع يف مجتمع مدرستنا من خالل:
يمكننا
1.البقاء يف المتل إذا كنا عىل ما يرام.
2.إتباع التعليمات بخصوص ارتداء أقنعة الوجه.
3.ممارسة التباعد الجسدي حيثما أمكن ذلك.
4.اتباع ممارسات النظافة الجيدة.
ً
من المهم أن ر
تبق يف المتل إذا كنت مريضا.
التد أو األنفلونزا (حم  ،قشعريرة أو تعرق ،
لوقف انتشار رفتوس كورونا ننصحك بطلب المشورة الطبية إذا كان لديك أي من أعراض ر
سعال  ،التهاب يف الحلق  ،ضيق يف التنفس أو سيالن األنف).
 )6دخول وخروج الطالب من المدرسة
عت البوابات التالية:
سيكون الدخول والخروج من الكلية ر
أ) بوابة شارع ثيودور (بالقرب من الغرفة )8
الغرفتي  33و .)34
(بي
ر
ب) بوابة ويليامز ر
ج) بوابة شارع  Winifredربي القاعة ومبن الفنون.
ً
االثني.
إنن أتطلع إل عودة المدرسة بالكامل يوم
بعد تحديات العام
ر
اس مستقر وممتع ومثمر .ي
الماض  ،نتطلع جميعا إل عام در ي
ي
المخلصة لكم

كريستينا يوتري
مديرة الكلية

