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 وأجوبة لآلباء والتالميذ.  ةالمتداول سئلةال  –رس اإعادة تشغيل المد

 

ي ويلز ل
 
ي ويلز بعض الفرص لاللتحاق قد حدد وزير التعليم ف

 
توقعات بأن تتاح لجميع األطفال والشباب ف

 . ي
ي األسابيع المتبقية من الفصل الدراسي الصيف 

 
 بمدارسهم ف

ي المدرسة عىل 
 
الصيف  "تسجيل الدخول واللحاق واالستعداد لفصىلي وسيكون تركي   هذه الدورات ف

 ."  وسبتمير

 

 مع توجيهات الحكومة، يعمل مجلس كارديف مع المدارس لضمان سالمة التالميذ والموظفي   
ً
وتماشيا
 . 2020يونيو  29األمور عندما يبدأون إعادة فتحها من  وأولياء

 
 
 
تيبات  بعملالمدارس  قوموست  لظروفها الخاصة،  الير

ً
تيبات وفقا ة بالير كما أنها ستبلغ الوالدين مباشر

 الفردية لتالميذهم. 

 

ي قد 
اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية  ندعكون تأدناه سوف تجد سلسلة من األسئلة المتكررة التر

 والتالميذ. 
                                                                                                             

 ةلعاما

ا ال ن أن إنجلتر ي حي 
ن
ي ويلز جميع التالميذ، ف

ن
 ذلك؟ علفت لماذا تعيد المدارس ف

 

ي آذار/مارس، يمنذ أن أعلنت حكومة ويلز قرار إغالق المدارس قانون-
وس وآثاره ا ف  استمر فهمنا للفي 

ي التطور. ونحن نعلم أنه سيتعي   علينا أن نتعايش معه لبعض الوقت، وأنه 
عىل المدى الطويل ف 

ي المستقبل المنظور. يس
 ظل التحدي األكير الذي نواجهه ف 

وتمنح حكومة ويلز األطفال والشباب الفرصة "لالطمئنان واللحاق واالستعداد" قبل بداية -
 . ي سيكو اآلن ستمنح  ذلكل و أيلول/سبتمير

لها  ناألطفال وقت اتصال حيوي قبل العطلة الصيفية التر
ي الفجوة االجتماعية والتعلم والتحصيل. وسيساعد ذلك عىل إعداد التالميذ لوقت 

فوائد هامة ف 
 .الخريف االتصال بعد العطلة الصيفية وسيسمح أيضا للمدارس باختبار العمليات قبل فصل

 لصحة والسالمةا

 ما الذي تم عمله لجعل المدارس آمنة؟

قد خضعت كل مدرسة لسلسلة من تقييمات المخاطر وعملت مع فريق متخصص للصحة ل -
والسالمة لتحديد كيفية عملها بأمان. ويشمل ذلك عمليات البناء والنظافة الجديدة وتدابي  

.  عد بال  االجتماعي

 

 هل سيتم تنظيف المدرسة بانتظام؟

 جيدا قبل فتح وتعزيز أنظمة التنظيف ستجري مرتي   يوميا مع نعم، سيتم تنظيف المدارس -       

ي  لتشمل مطهر
 ذلك الدرابزين ومقابض األبواب ومنصات دفع، الصنابي  الخ. أسطح االتصال باليد بما ف 

 

 

 هل سيتم توفت  غسل اليدين والمطهر لألطفال الستخدامها؟
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ي غسل اليدين سيصبح نعم، -   
 
، المحطة األوىل لجميع التالميذ ف بانتظام جزءا من الروتي   المدرسي

ي  
 
ي نقاط رئيسية داخل  اليدين ميقعت وسيتم تركيب محطاتساعة بعد ذلك.  كلبداية كل يوم، ثم ف

 
ف

ي ذلك مداخل المدرسة و
 
 قرب مرافق المراحيض.  المدرسة، بما ف

 
؟ وا تباعديكيف ستضمن المدارس أن الطفال 

ً
 اجتماعيا

خضعت المدارس لتقييمات القدرات والتقييمات الجدولية. وقد أعيد تشكيل أثاث الفصول الدراسية -   
للسماح بمساحة إضافية بي   التالميذ، وقد تم تغطية األرضيات بعالمات جديدة إلظهار مدى تباعد 

ي الهواء الطلق حيثما أمكن
 
، وقد ينفذ بعضها نظام اتجاه األطفال. وسوف تستخدم المدارس المناطق ف

 واحد. 

.  Perspexسيتم وضع شاشات  ي نقاط االتصال وجها لوجه لحماية األطفال والموظفي  
 
 ف

 

ّ من أجل إنزال وإلتقاط أوقات البعد كيف سيتم إدارة   ؟ الطفال االجتماعي

ذلك، سيتم وضع سوف تترنح المدارس أوقات الوصول والمغادرة حيثما أمكن ذلك. وباإلضافة إلى -    

عند إنزالهم أو جمعهم. .سلسلة من مخططات المرور في بعض المدارس لضمان سالمة األطفال واألسر

 ويشمل ذلك إغالق الطرق المأهولة، وأنظمة الطرق الواحدة، وتوسيع األرصفة.

عدم التجمع االجتماعي عند إنزال وجمع أطفالهم و البعد يتم تذكير اآلباء ومقدمي الرعاية لمراقبة-    

 خالل هذه األوقات.

؟
ً
 أن يتباعدوا اجتماعيا

ً
 كيف يمكن لألطفال الصغر سنا

ي جميع الظروف، ولذلك  البعد ال يكون ومن المسلم به أن -    
 ف 
ً
 ممكنا

ً
االجتماعي باألطفال الصغار جدا

النظافة الصحية الجيدة لليدين، واستخدام  كما ستكون هناك ستكون قائمة فإن نظم التنظيف الشاملة
معدات الوقاية الشخصية لبعض العمل المباشر مع األطفال.  كما تنصح حكومة ويلز بتجميع لالموظفي   

 من 
ً
ي الواقع أن يستفيد الطفل األصغر سنا

، حيث لن يكون من الممكن أو ف 
ً
 البعد األطفال األصغر سنا

 .  االجتماعي

           هنا:   5سندئ التوجيهية لحكومات ويلز للحماية تحت رجر االطالع عىل المباي
-coronavirus-olds-year-5-under-and-staff-https://gov.wales/protecting

childcare 

 

تدي الموظفون   معدات الوقاية الشخصية أو أقنعة الوجه؟هل ست 

. ينمير  ةمسافبعد توجيهات حكومة ويلز، يجب ارتداء أغطية الوجه عندما ال يمكن الحفاظ عىل -    

تدي الموظفون معدات الوقاية الشخصية أثناء حاالت الرعاية الشخصية أو اإلسعافات األولية أو  وسي 
ي تقدم لهم. 

 األدوية التر

 
 

 للمدرسة؟الوجه هل يستطيع طفلي ارتداء قناع 

ي ارتدا  هوقد أصدرت حكومة ويلز توجيهات بأن-    
أغطية الوجه عندما ال يمكن الحفاظ عىل  ءينبغ 

ين، وهذا أمر ذو أهمية خاصة  اب إىل ذهة للالعامالمدرسة أو استخدام وسائل نقل عند مسافة مير

https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare
https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare
https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare
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ل  منها إىل المدرسة أو  اوح أعمارهم بي   وسيوفر . المي   سنوات وما فوق  7المجلس لألطفال الذين تير
غطاء للوجه لدعم السفر اآلمن إىل المدرسة/منها.  وسيواصل المجلس رصد االحتياجات من أغطية 

ي بيئة مدرسية وسيستجيب ألي توصيات أخرى الستخدامها من جانب حكومة ويلز. 
 
 الوجه ف

 
، أو يعيش مع شخص مصاب COVIDلديه أي أعراض هل يجب أن يحضن طفلي المدرسة إذا كان 

 ؟COVIDبأعراض 

 ال يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يلتحق التلميذ بالمدارس/اإلعدادات إذا كان:        -    

محددة )سعال ال COVID-19أي من ثالثة أعراض  هعىل ما يرام، لدي سيل أنهيشعر *   
 هاختبار كان مستمر جديد، ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان الذوق أو الرائحة( أو أنه قد  

ي  COVID-19ل ي األيام ال  إيجابر
 
 .الماضية 14ف

ي أشة مع شخص لديه أعراض *   
 
 COVID-19ل هاختبار  كانأو قد   COVID-19يعيش ف

ي  ي األيام ال إيجابر
 
 الماضية.  14ف

ي المدرسة، يرجر االتصال بالمدرسة لإلبالغ -  
إذا كان من المقرر أن يحض  طفلك جلسة ف 

  أو أحد أفراد عائلتك.  همرض  عن 

 عند وصولهم إىل المدرسة؟ الطفالدرجة حرارة  ونهل سيفحص

ي المدرسة، قد تمريال، ولكن إذا كان الطفل يبدو 
خذ درجة حرارته لتحديد الضوابط ؤ ضا ف 

 . ه من المدرسةخذأالمناسبة المطلوبة حتر يتم 

 

ن والتالميذ لـ   ؟COVID-19هل سيتم اختبار الموظفي 

ي ذلك العمال الحرجة  حجز اختبار األعراض  ذو  من الجمهور فراد األجميع  كانمإب -
، بما ف 

 واألطفال، ، يمكنك العثور عىل مزيد من المعلومات هنا: 
 test-coronavirus-https://gov.wales/apply 

 
ي ؟ ا شخصل COVID-19 اختبارماذا يحدث إذا كان  ي المدرسة ا إيجاب 

ن
 ما ف

ي غرفة العزل حتر  ا إذا ظهرت عىل شخص ما أعراض -
 ف 
ً
ي المدرسة، سيتم االحتفاظ به منفصال

ف 
ل. يجب عىل أي شخص تظهر  ل لمدة عليه يمكن أخذه إىل المي   ي المي  

أيام،  7األعراض البقاء ف 
ي أن يرتب لي

تظهر  آخرأي شخص يعيش مع شخص ويجب عىل   . ختبار اال  فحص جريوينبغ 
ل لمدة أن  عىل ما يرامن اك وولحتر عليه األعراض  ي المي  

يوًما من اليوم الذي أصيب  14يبفر ف 
 به الشخص األول. 

 

ا للجسم؟
ً
 هل سيتلقر الموظفون اختباًرا مضاد

ي اختبار األجسام المضادة  -
ي مدارسنا مجموعة ذات أولوية ف 

سيكون موظفو التعليم العاملون ف 
ي مدارس كارديف منHealthالجديدة هيلث 

 .عندما تعود المدارسيونيو   29 ستنفذ برنامًجا ف 
-  

 

https://gov.wales/apply-coronavirus-test
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ي المدارس الحضور
ن
 ف

ي عائلتنا  قامماذا لو 
ن
 ؟ةايحمالبطفلي أو شخص ما ف

، فيجب عليه عدم العودة إىل  ا آخر  ا شخص هناكإذا كان طفلك يحمي أو إذا كان  - لك يحمي ي مي  
 
ف

ي الحصو 
 
ي نهاية يونيو لجلسات تسجيل الوصول. سيستمر األطفال المحميون ف

 
  لالمدرسة ف

                                                                                 . ةمختلف طرقبعىل الدعم من مدارسهم 

 
؟ هل سيتم  ت عدم إرسال طفلي إىل المدرسة قبل نهاية الفصل الدراسي ماذا يحدث إذا اختر

 ؟تغريمي 
 إلبقاء اآلباء لن يتم تغريم  هخالل هذا الوقت، قراًرا بأن اتخذت الحكومة الويلزية  -

ل. وسيظل هؤالء األطفال مدعومي   من مدارسهم بطرق مختلفة.  ي المي  
 
 طفلهم/أطفالهم ف

 
 

  ؟هل سيؤثر ذلك عل سجالت الحضور الخاصة بهم
لعام الدراسي ، هذا اقامت الحكومة الويلزية بإجراء تعديالت عىل العودة إىل المدارس ل –ال      -

 سجالت حضور األطفال. لضمان عدم تأثر 

واإلعدادات بسجل لحضور لألطفال الذين حجزوا  المدارسيجب أن تحتفظ ومع ذلك، -
ي للعائالت إخطار مدرستهم إذا كان طفلهم غي  قادر 

ة وينبغ   ا جلسات للعودة خالل هذه الفير
عىل الحضور. وسيساعد ذلك المدارس واألوساط والسلطات المحلية عىل تخطيط وفهم أي 

ي مطلوب.  طالبعوائق تحول دون عودة ال
 إىل المدرسة، وتحديد أي دعم إضاف 

 
 

 ، هل من اآلمن إرسال أطفالنا إىل المدرسة؟BAMEنحن عائلة 
ممت أداة تقييم مخاطر القوى العاملة التابعة لحكومة -   ويلز العامة ، وقد ص 

The Welsh Government’s All Wales COVID-19 Workforce Risk Assessment Tool    
ي معالجة عوامل الخطر الفردية، بغض النظر عن العرق.                          

 وهي أداة للمساعدة ف 
                                                                                                                                       
 

  اليوم الدراسي  

 
؟ ي ستعود ومتر

 من يقرر السنوات التر

ورة تشغيلها بثلث طاقتها العادية كحد أقىص، عىل -     وقد أصدرت حكومة ويلز نصائح للمدارس بض 
 الرغم من أن ذلك سيعتمد عىل عوامل محلية مثل توافر الموظفي   وتخطيط المدارس. 

ي اليوم نفسه. 
ي أنه لن يتمكن جميع األطفال من العودة إىل المدرسة ف 

 وهذا يعت 
هذه   جميع التالميذ بعض الجلسات وجها لوجه مع معلميهم خاللوالهدف من ذلك هو أن يتلفر 

ىلي المستمر
ة، وسيتم دعم ذلك من خالل التعلم المي    . الفير

ي أي أيام وهذا سيتم إبالغه من قبل مدرسة  و عودت ةمجموع يمدرسة الفردية اللقرار ال كوني سوف 
ف 

 طفلك. 
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 المدرسة؟هل ستعود سنوات الحضانة واالستقبال إىل 

ي لديها توفر  ال تعود  نوصي بأن   -
تالميذ الحضانة قبل سبتمير . وستقوم بعض المدارس التر

 .
ً
 الموظفي   بإدارة هذا األمر محليا

 

، هل سيكون هناك مساحة ليعود  ن وإذا كانت المدارس ال تزال توفر رعاية الطفال للعمال الرئيسيي 
 الطفال اآلخرون؟

. ستواصل جميع المدارس  -  توفي  الرعاية الرئيسية لألطفال العاملي  

ي أي وقت  30 % ومع ذلك، بما أنه ال يتوقع أن يكون أكير من -
 
ي المدرسة ف

 
من أطفال المدرسة ف

للحفاظ عىل تخصصات الصحة والسالمة، فإن المدارس ستحتاج إىل تحقيق توازن دقيق بي   
ي أي وقت من عدد أماكن رعاية األطفال وأماكن "العودة إىل المدرسة" 

 
ي يمكن استيعابها ف

التر
 األوقات. 

وستعمل السلطة المحلية مع المدارس الفردية لدعم األحكام الصادرة بشأن القدرات وضمان  -
جميع التالميذ اآلخرين،  من دأكالتجميع التالميذ اآلخرين، و بوجود القدرة عىل اللحاق 

 .  وإعدادهم، قبل نهاية الفصل الدراسي

 

ي وقت واحد؟كم عدد الطفال 
ن
ي الفصل الدراسي ف

ن
 الذين سيكونون ف

ي ل -
قد خضعت كل مدرسة لتقييم القدرات لتحديد عدد التالميذ الذين يمكن استيعابهم بأمان ف 

. يختلف تصميم وحجم كل مدرسة وفصولها  بعد الموقع مع السماح بالحفاظ عىل ال االجتماعي
 أخرى، ولكننا نعلم أن الفصول الدراسية الدراسية. وبالتاىلي فإن األرقام ستختلف من مدرسة إىل

 سوف تقسم إىل مجموعات أصغر. 

 
ن لمواضيع مختلفة أم سيكون لديهم  ن مختلفي  هل سيظل لدى تالميذ المدارس الثانوية مدرسي 

 واحد طوال اليوم؟ مدرس

ي الداخل، يجب أن يبقالتالميذ كون يمن الناحية المثالية، عندما  -
ي نفس الغرفة و  وا ف 

 عليهم ف 
منح التالميذ أكير قدر ممكن من  تجنب االنتقال من غرفة إىل غرفة كما يفعلون عادة. وسي 

تيبات.  ي الهواء الطلق. وستتوىل كل مدرسة الير
احة ف  ات اسير  الفرص للتعلم وقضاء فير

 
ي نفس اليوم؟

ن
 هل سيتمكن الشقاء من الحضور ف

ة.  هذا قرار المدرسة الفردية وسيتم االتصال سوف يكون -  بأولياء األمور من قبل المدرسة مباشر

 

 هل سيكون طفلي مع معلمه المعتاد؟

ي  -
وحيثما أمكن، سيتمكن األطفال من أن يكونوا مع معلمهم المعتاد، ولكن بعض موظف 

هم ولن يتمكنوا من العودة إىل أنفس المدرسة قد يكونون يحمون أفراد األشة أو يحمون
ي هذا الوقت. 

 المدرسة ف 

 

 
 سيكون طفلي مع أصدقائه؟هل 

ي كل  يكونمن سيتم تحديد  و سيتم تقسيم الفئات إىل مجموعات حسب المساحة والقدرات.  -
ف 

ة.  مجموعة  من قبل المدرسة الفردية وسيتم االتصال بأولياء األمور من قبل المدرسة مباشر
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 الوقات؟االجتماعي خالل هذه  البعدهل سيكون لدى الطفال وقت للعب وكيف سيتم إدارة 

احة وأوقات الغداء ولكن سيتم ترنحهم لتسهيل  -  البعد نعم، سيكون لديهم أوقات اسير
 .  االجتماعي

 
ي المدرسة، و 

ن
 سيكون طفلي ف

ً
 ستكون أوقات الدراسة عادية؟ هلكم يوما

ة.  سوف يكون -  هذا قرار المدرسة الفردية وسيتم االتصال بأولياء األمور من قبل المدرسة مباشر

 

 يحتاج طفلي إىل إحضاره إىل المدرسة، وهل يحتاج إىل معداته الخاصة؟ما الذي 

 . كل مدرسة بذلكمن قبل    مكسيتم إبالغ -

 

؟ تدي الطفال الزي الرسمي  هل ست 

القرارات حول الزي المدرسي هي من مسؤولية الهيئة الحاكمة ولكن الحكومة الويلزية تنصح  -

  .بسهولةويمكن غسله التالميذ بارتداء شيء مريح 

 .ليغسال آلةبال يمكن غسله وينبغي تجنب الزي الذي 

 
 

 ةالمناهج الدراسي

 هل سيقوم طفلي بعمل مدرسي معتاد؟

، وتسجيل دراسةقالت الحكومة الويلزية إن الغرض من الدورات المدرسية سيكون اللحاق بال -
. وهي فرصة لألطفال لتسجيل  الوصول واللحاق الدخول واالستعداد لفصىلي الصيف وسبتمير

ات الجديدة من حولهم. ولذلك،  ي سبتمير مع التغيي 
بمعلمهم وأصدقائهم واالستعداد للعودة ف 

 . ة المتبقية من الفصل الدراسي  تم تعليق المنهج الدراسي العادي للفير

 
ي السنة السادسة  هو يذطفلي المن المقرر أن يبدأ 

ن
، هل سيكون لديه ف ي سبتمت 

ن
دراسته الثانوية ف

 اتصال مع مدرستهم الجديدة؟ أي

تعمل المدارس الثانوية مع المدارس االبتدائية الستكشاف فرص لتالميذ السنة السادسة  -
أن تكون صحة وسالمة  عىللالتصال بمدرستهم الجديدة. ويجب أن تكفل جميع الحلول 

اض تيبات االنتقالية افير ي المقام األول. ومن المرجح أن تكون معظم الير
ية لهذا األطفال ف 
 السبب. 

اضية حتر يتمكن تالميذ السنة ي    وقد أنشأت بعض المدارس الثانوية مشار  - ع انتقالية افير
ي ذلك معلومات عن الموظفي   وخرائط السادسة 

من معرفة المزيد عن مدرستهم الجديدة بما ف 
 المدرسة والزي الموحد والتوقعات وكذلك السماح لهم بنشر أي أسئلة قد تكون لديهم. 

 

 المقصود بالتعلم "المختلط"؟ما 

التعلم المختلط هو طريقة للتدريس تدمج التكنولوجيا ووسائل اإلعالم الرقمية مع األنشطة  -
ي بيئات التعلم 

ي الفصول الدراسية المدرسية، مما يمنح األطفال مرونة أكير للتعلم ف 
التقليدية ف 



7 
 

التعلم الذي يقوده أثناء  –المدارس المختلفة. وسيتيح هذا النهج لألطفال مواصلة الوصول إىل 
ل.  ي المي  

 
 وجوده ف

 
 

 متر ستعود المدارس إىل طبيعتها؟

ي ويلز. وما يحدث  -
 
شد بحكومة ويلز والصحة العامة ف حاليا نحن ال نعرف الجواب. ونحن نسير

خالل األشهر القليلة المقبلة فيما يتعلق بمعدل العدوى سيؤثر عىل كيفية عمل المدارس خالل 
من غي  المرجح أن تعود المدارس إىل ما كانت عليه قبل اإلغالق، لبعض  ر المقبلة، ولكناألشه

 الوقت. 

 

 تارِكي المدارس

 

ي السنة 
ن
، هل سيتأثر ذلك؟ 11طفلي ف ي سبتمت 

ن
 ومن المقرر أن يبدأ الكلية ف

. ويمكن 16 ل تعليميةالمرحلة القد أصدرت حكومة ويلز معلومات بشأن الكليات وما بعد  ل -

further-face-face-https://gov.wales/guidance-االطالع عىل هذا هنا: 
coronavirus-learning-based-work-and-education 

 
ك  سوف  -لمدرسة هذا العام، وسوف يحتاج إىل الدعم التخاذ قرارات بشأن مستقبله اطفلي يتر

ي الحصول عل المشورة له؟ الكليةعل سبيل المثال االلتحاق بالجامعة أو 
 أو العمل. كيف يمكنتن

ي التاىلي  -
وب  يد اإللكير ي إىل المجلس عير الير

وب   :يمكنك إرسال بريد إلكير
 intoworkadvice@cardiff.gov.ukوسيقوم أحد مستشارينا  02920 87071 أو اتصل

 .لبإجراء اتصاالت معكم لتقديم الدعم من خدمات الشباب لدينا أو خدمات العم

 

نت ،  - ي العمل، حيث يتوفر خيار الدردشة عىل شبكة اإلنير
يمكنك أيضا زيارة موقع المجلس ف 

www.intoworkcardiff.co.uk  

 

ة مواعيد ي  فتر
 الفصل الصيقن

ة ي  الفصل ما هو التاريــــخ الذي ستنتهي به فتر
 ؟الصيقن

ي -
ة الصيف ف   .يوليو  20  سوف تنتهي فير

ي الصل  الفصل لماذا يختلف هذا عن تاريــــخ نهاية ا 
ن
ي  الذي أعلنت عنه الحكومة الويلزية ف

ن
    27ف

 ؟يوليو 

ك  - لم تتمكن الحكومة الويلزية ونقابات القوى العاملة المدرسية من التوصل إىل موقف مشير
ي المدرسة عىل الرغم من المناقشات الجارية. 

وبدون هذه المواعيد المحددة  بشأن األسبوع الرابع ف 
وري أن  ي هذه المرحلة المتأخرة، من الض 

. وف  وكة للبت المحىلي التفاقية وطنية تظل مسألة مير
ي غضون أسبوع. وبالتاىلي فإن مجلس  المدارس ء يكون لدى مدرا

وضوح للتخطيط لعودة التالميذ ف 
ي  تواري    خ  الحالية ، مع بقاء نهايةالكارديف لن يسغ إىل تغيي  

 يوليو.  20  الفصل الدراسي ف 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fguidance-face-face-further-education-and-work-based-learning-coronavirus&data=02%7C01%7CCarys.Dudley-Jones%40gov.wales%7Ca8e5f75eead04153dd1308d80d41ff84%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637273924388756440&sdata=UcbR5o2TlqXEsHfuNanDmUGlwW7SShZbJZeiLeKlHck%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fguidance-face-face-further-education-and-work-based-learning-coronavirus&data=02%7C01%7CCarys.Dudley-Jones%40gov.wales%7Ca8e5f75eead04153dd1308d80d41ff84%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637273924388756440&sdata=UcbR5o2TlqXEsHfuNanDmUGlwW7SShZbJZeiLeKlHck%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fguidance-face-face-further-education-and-work-based-learning-coronavirus&data=02%7C01%7CCarys.Dudley-Jones%40gov.wales%7Ca8e5f75eead04153dd1308d80d41ff84%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637273924388756440&sdata=UcbR5o2TlqXEsHfuNanDmUGlwW7SShZbJZeiLeKlHck%3D&reserved=0
mailto:intoworkadvice@cardiff.gov.uk
http://www.intoworkcardiff.co.uk/


8 
 

 

ي فصل الخريف؟
ن
 هل سيكون هناك عطلة أسبوع إضافية ف

. وسيتم تقديم  - ي
ة الخريف قيد المناقشة عىل الصعيد الوطت  تيبات المتعلقة بفير وال تزال الير

 التحديثات عند توافر المزيد من المعلومات. 

 المطاعم

 هل ستتوفر الوجبات المدرسية؟

ة المتبقية  و  -    ي المدارس االبتدائية والثانوية العادية خالل الفير
 
ي ف

لن يكون هناك أي توفي  غذاب 

ي 
 . من أجل حماية صحة وسالمة التالميذ والطالب من الفصل الدراسي الصيف 

ويجوز للمدارس، حسب مدة الدورة المدرسية، أن تطلب من التالميذ إحضار وجبة غداء  -
 . رزومةم

 
 طفلي عادة ما يحصل عل وجبات مدرسية مجانية؟ماذا لو كان 

ويد األطفال  ا سيستمر نظام الدفع والقسائم للوجبات المدرسية المجانية ويمكن استخدامه - لير 
 إذا كانوا يحتاجون إليها.  مرزومةالبوجبات الغداء 

 
 

 المتعلمون والطفال الضعفاء الذين يعانون من احتياجات تعلم إضافية

 

 العودة إىل المدرسة قبل العطلة الصيفية؟ ةطبيالعرضة ال و ذ الطفالهل يجب عل 

ة مما يجعلهم عرضة للخطر  - معرضي    و األطفال والشباب الذين يعانون من ظروف صحية خطي 
ي ) وس التاجر  ا و قد تلق ا و يكون (،COVID-19لخطر اإلصابة بمرض خطي  للغاية إذا تعرضوا للفي 

طلب من هذه الفئة ويجب أال  ( لويلز. CMOرسالة حماية من كبي  األطباء ) االلتحاق  الطالب من ي 
دعموا للتعلم  ي بالمدارس أو اإلعدادات، بل يجب أن ي 
 
ل.  ف    المي  

 

 هإذا لم يتم نصح الطفل أو الشاب ب "الحماية"، ولكن يعتير عرضة لإلصابة شيرًيا، ستقوم مدرست -

بتحديث تقييم المخاطر لتحديد أي تدابي  أمان إضافية يمكن اتخاذها لحماية طفلك. إذا تقرر 

، فإن المدرسة ستواصل دعم  ي الوقت الحاض 
أن طفلك ال يستطيع الذهاب إىل المدرسة بأمان ف 

ل.  هميتعل ي المي  
 ف 

ي ت  لدى طفلي احتياجات طبية أو رعاية حميمة. 
ن
 قديم الدعم؟هل يمكن للمدارس أن تستمر ف

 ستقوم المدرسة بتحديث تقييم المخاطر لطفلك ومناقشة هذا األمر معك. -    

. وسيتم اتباع -    
ً
إذا كان الموظفون بحاجة إىل االتصال المباشر مع طفلك، سيتم مناقشة ذلك معك أوال

ي ذلك النظافة اإلضافية واستخدام معدات الحماية الش
 خصية. المشورة الصحية والسالمة، بما ف 

 

؟ ي
ن
ي االستفادة من الدعم اإلضاف

ن
 لدى طفلي بيان باالحتياجات التعليمية الخاصة: هل سيستمر ف
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ي للمتعلمي   الذين يعانون من  -
 
ستواصل المدارس تقديم مستويات مناسبة من الدعم اإلضاف

ALN اقب موظفو الدعم .  د اعبالت، وسي   االجتماعي لضمان سالمة التالميذ والموظفي  

 

ات الوجه عندما يتحدثون طفلي ضعيف ما هي   . إليه السمع ويحتاج إىل رؤية شفاه الناس وتعبت 

 النصيحة فيما يتعلق أقنعة الوجه؟

، سيتم محدودا  الذين يعانون من ضعف السمع أو الشباب االتصال عىل األطفال يكون ال كي  -

 . ةمطلوب PPEمعدات الحماية الشخصية كون تة عندما فاالشفاستخدام واقيات الوجه 

كمتعلم ضعيف، هل يجب عل المدارس الحفاظ عل نفس Hub إذا كان الطفل قد حضن إىل مركز 
؟ ي
ن
 المستوى من االتصال، مع اتصال مدرسي إضاف

ي االعتبار القدرة من حيث تأن  ا ، فسيتعي   عليهبال طوبما أن المدارس مفتوحة لجميع ال -
 
أخذ ف

وستوىلي   لجميع المتعلمي   فرصة االلتحاق بالمدارس. ، والحاجة إىل أن تتاح مساحةالتوظيف وال

 المستوى ءعفا الذين تم تقييمهم بالفعل عىل أنهم ض الطالب المدارس اهتماما خاصا الحتياجات

ي  هم وصول إضافية أو مساعدةبشكل خاص، وتنظر فيما إذا كانوا بحاجة إىل 
نفس المستوى  ف 

 .إليه عند حضورهم إىل المركز ا صلو و الذي 

 النقل المدرسي 

ي أن يحض  اآلباء ومقدمو الرعاية من و حيثما أمكن
 و مع أطفالهم إىل المدرسة الناحية المثالية، ينبغ 

ا عىل األقدام، أو بالدراجة أو السكوتر أو أي وسيلة أخرى لل الرجوع عند  النشط.  تنقل، سي 

 

وبالنسبة للتالميذ الذين يسافرون عادة إىل المدارس باستخدام وسائل النقل المدرسية، وال يستطيعون 
.  فسوف بدونها،إىل المدارس الحضور  ي

 تعىط األولوية للتالميذ المؤهلي   للنقل المجاب 

 

 ماذا يحدث إذا كان طفلي عادة ما يأخذ حافلة إىل المدرسة؟

 :وسيتاح النقل المدرسي مع اتخاذ تدابي  إضافية للسالمة. وستشمل هذه  -

ين  وا المتثال لتدابي  التباعد الجسدي، سيتم تقييد أعداد التالميذ بحيث يكونا .      عىل بعد مير

 .عند السفر، حيثما أمكن ذلك

ي يمكن استخدامها و .    
ظهر الالفتات الواضحة للتالميذ المقاعد التر

 
ي مقاعد ال ست

خارجة  هي  التر

 .عن االستخدام

ي ارتداء أغطية الوجه عندما ال يمكن الحفاظ ل ا اتباع .    
ي تقول أنه ينبغ 

توجيهات حكومة ويلز التر

ينعىل  ي ارتداؤها عند للأقنعة  2 عدد، سيتم إصدار التالميذ مع  بعد مير
ي ينبغ 

ي المدرسة التر
وجه ف 

 .السفر عىل مير  الحافالت المدرسية

 .موزعات مطهر اليد عند مدخل الحافالت عضسوف تو  .   
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 ماذا يحدث إذا كان الطفل عادة ما يأخذ سيارة أجرة إىل المدرسة؟
. التباعد سيتم تخفيض عدد الركاب عىل سيارات األجرة لالمتثال لمتطلبات      -  االجتماعي

 تقييم المخاطر الفردية مع المدارس ومتعهدي النقل، بحيث
ً
يتم توفي  معدات  ويجري حاليا

ي النقل
 .الوقاية الشخصية المناسبة للمسافرين وموظف 

 
 

ن الرئيسي رعاية الطفال للعمال  ي 

 

ي الحصول عل رعاية الطفال؟
، هل يمكنتن  أنا عامل رئيسي

سيسغ المجلس إىل توفي  رعاية رئيسية ألطفال العاملي   حيثما أمكن، ولكن هناك توافر محدود -    
 إعداد" التالميذ.  و حيث تركز المدارس عىل "تسجيل الوصول، اللحاق 

يونيو/ حزيران. ومع ذلك،  26وستبفر رعاية األطفال الرئيسية للعمال كمحور حتر يوم الجمعة -    
ي مدرستهم الخاصة.  29ثني   اعتبارا من يوم اال 

 
 يونيو، سوف يحصل األطفال عىل رعاية األطفال ف

 

ي التقدم بطلب للحصول عل رعاية الطفال الرئيسية للعامل؟
 كيف يمكنتن

عىل موقع المجلس هنا:  رئيسي ال عامللليمكنك التقدم بطلب للحصول عىل رعاية الطفل 
www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare . 

 
 

ي  
ن
 وقت ستكون رعاية الطفال متاحة؟ اي ف

 ، ستكون رعاية األطفال متاحةيونيو  29من يوم االثني    -

  8:30من الساعة   -
ً
 مساًء من االثني   إىل الجمعة.  4:30 -صباحا

 
ي المدارس لألطفال الذين يدرسون رعاية األطفال؟هل 

 سيتم توفي  الغذاء ف 

ي من الطعام طوال اليوم ك -
 غداء مرزوم إلخ.  –ال. سيحتاج اآلباء إىل تزويد أطفالهم بما يكف 

 
 

 هل يستطيع طفلي حضور جلسات فصل المدرسة الخاصة به وكذلك رعاية الطفال؟

جدول جلسات الصف. إذا كان من المقرر أن يحض  ستقدم المدارس الفردية المشورة بشأن  -
ة.   طفلك جلسة درس، سيتم إعالمه بذلك، ولن يحض  رعاية الطفل خالل هذه الفير

 
 

 خالل العطلة الصيفية؟الرئيسية للعمال الطفال هل ستستمر رعاية 

ي لحكومة ويلز لألطفال الن توفر المدارس رعاية  -
أن تقدم لعاملي   خالل العطلة الصيفية. وينبغ 

ي الوقت المناسب
حاتها ف   . المشورة بشأن مقير

 

ي تمكنهم من الوصول إىل مراكز رعاية الطفل وكيف 
من هم فئات العمال الرئيسية ذات الولوية التر

ي التقدم بطلب؟
 يمكنتن

 

http://www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare
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يمكن االطالع عىل المعلومات المتعلقة بمجموعات العمال الرئيسية المؤهلة للحصول عىل  -
ل وكيفية تقديم طلبها هنا: خدمات رعاية الطف

www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare 

 لضيق األماكن، فإن المجلس غي  قادر عىل ضمان أي مكان. عند تقديم اليرجر  -
ً
مالحظة أنه نظرا

ونمط/ ساعات الرعاية المطلوبة كجزء  سيتم االتصال بصاحب العمل لتأكيد أهليتكالطلب، 

 من تقييم أهليتك. 

؟ ي التقدم بطلب لرعاية الطفال قبل المدرسة من قبل العامل الرئيسي
 هل يمكنتن

ي مرحلة ما قبل المدرسة بما يتماسر مع نموذج الطلب الحاىلي  -
 
ستستمر طلبات رعاية األطفال ف

نت الموجود هنا:   www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcareعىل اإلنير

 

سيطلب من اآلباء ومقدمي الرعاية تأكيد ساعات العمل وأنماط العمل، بحيث يمكن توفي   -
ي تحتاج إليها فقط حيث يتم توفي  

التمويل مكان. من المهم أن تتقدم بطلب لرعاية األطفال التر
 لتغطية التكاليف من خالل إعادة طرح المنح الحالية. 

 

ي الوصول إىل
( C-CASخطة المساعدة لرعاية الطفال ) –أنا عامل رئيسي حاسم، هل يمكنتن

وس كورون ي مرحلة ما قبل المدرسة؟، ا لفت 
ن
/أطفاىلي ف  لطفلي

ي الوصول إىل نعم،  -
لتغطية جميع  C-CASسيتمكن اآلباء العاملون الرئيسيون من االستمرار ف 

ي  31تكاليف رعاية األطفال حتر 
 أغسطس. وسوف يكون هناك استعراض آخر ف 

ي وقت ت
نامج بشكل كامل إال ف  وس نتآب/أغسطس، ولن ينتهي عمل الير قل فيه االستجابة للفي 

 .  إىل نقطة ال نحتاج فيها إىل مواصلة توفي  العاملي   األساسيي  

ي منتصف يوليو، لذا إذا  C-CAS ل  قدمي الطلبات الجددقد يتم إغالق الطلبات الخاصة بم -
ف 

 للحصول عىل 
ً
 . إىل هنا يرجر الذهاب  CAS-Cلم تتقدم بعد وتعتقد أنك قد تكون مؤهال

 
 

ي استخدام أقرب 
 لرعاية الطفال الرئيسية الحرجة؟المفضلة  وأ رعاية الطفال المسجلةهل يمكنتن

. هناك أماكن  - لسوء الحظ، ال يزال العديد من مقدمي خدمات رعاية األطفال المسجلي   مغلقي  
ي إعدادات رعاية األطفال الحالية المعتمدة من 

، لذلك إذا قمت  C-CASمحدودة متبقية ف 
ل من ابيكون قر يبالوصول إىل هذا الحكم ، فقد ال   .كمي  

 

 إعدادات رعاية الطفال المسجلة

 

 جل؟سإعادة فتح مزود رعاية الطفال الممتر سيتم 

 من أل  حا مسالأنها تهدف إىل أكدت حكومة ويلز  -
ً
ماكن رعاية األطفال من زيادة عملياتها اعتبارا

ط  حزيران 29 ي  ماكناأل أن تتمكن ، شر
توجيهاتها من االمتثال لتدابي  الحماية المنصوص عليها ف 

 التشغيلية المتعلقة بأوضاع رعاية الطفل،

 ويمكن االطالع عىل مزيد من المعلومات هنا: 

-coronavirus-olds-year-5-under-and-staff-https://gov.wales/protecting
childcare 

http://www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare
http://www.cardiff.gov.uk/keyworkerchildcare
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Your-Council/Strategies-plans-and-policies/Emergency-Planning-and-Resilience/coronavirus-information/key-worker-childcare/Pages/default.aspx
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Your-Council/Strategies-plans-and-policies/Emergency-Planning-and-Resilience/coronavirus-information/key-worker-childcare/Pages/default.aspx
https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare
https://gov.wales/protecting-staff-and-under-5-year-olds-coronavirus-childcare
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 يونيو .  19ومن المتوقع صدور اعالن اخر ف

 

وسوف تعمل دور الحضانة وبيئات رعاية األطفال من خالل التوجيه لتحديد ما إذا كانت 
عاد فتحها ومتر سيتم ذلك. 

 
 ست

ي الحصول عىل رعاية األطفال مرة أخرى، سوف تحتاج إىل 
 
بالنسبة لآلباء الذين يرغبون ف

 ة. االتصال بمقدم رعاية األطفال المسجل للحصول عىل تحديث حول خططهم الحالي
 

ي ويلز
ن
 عرض رعاية الطفال ف

 

ي ويلز  دفع مدفوعات وسيستمر
 
لألطفال الذين كانوا مؤهلي   إىل رعاية األطفال عرض رعاية الطفل ف

 بموجب العرض قبل نهاية آذار/مارس. 

ون  مت حكومة ويلز فقط بمواصلة تمويل عرض رعاية الطفل لألطفال الذين يحض  ولسوء الحظ، الير 
ل. بانتظام األماكن  ي المي  

 
، فستحتاج إىل مواصلة رعاية طفلك ف

ً
ي وضعك مغلقا

 المفتوحة. إذا بفر

 

 ؟2020ماذا لو لم أكن أتلقر تمويل عرض رعاية الطفال قبل نهاية مارس 

 . 2020 جديدة لعرض رعاية األطفال حتر سبتمير الطلبات الالحكومة الويلزية  تفقو أ -

ي أن األطفال الذين ولدوا بي   
لن يتمكنوا من  2017مارس   31و  2017يناير  1 وهذا يعت 

الحصول عىل التمويل حتر سبتمير عىل األقل، وسيكون اآلباء الذين ال يستطيعون حالًيا 
 الحصول عىل التمويل مسؤولي   عن دفع أي رسوم يفرضها مقدم رعاية األطفال. 

 
 زيارة: للحصول عىل معلومات محدثة حول عرض رعاية األطفال لويلز، يرجر 

-coronavirus-and-offer-childcare-statement-https://gov.wales/written
scheme-assistance-childcare 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://gov.wales/written-statement-childcare-offer-and-coronavirus-childcare-assistance-scheme
https://gov.wales/written-statement-childcare-offer-and-coronavirus-childcare-assistance-scheme
https://gov.wales/written-statement-childcare-offer-and-coronavirus-childcare-assistance-scheme

