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عزيزي الوالد  /مقدم الرعاية،
أود أوالً أن أعرب عن امتناني لجميع أطفالنا وشبابنا على تفهمهم وثباتهم خالل هذه الحالة الطارئة غير المسبوقة .يجب أال
يتم التقليل من شأن االضطراب الذي عانى منه الشباب وكذلك األعباء اإلضافية التي تتحملها العائالت خالل هذه الفترة.
بعد إعالن الوزيرة األولى األسبوع الماضي عن "خارطة الطريق" لتخفيف الحظر على أربع مراحل ،وتأكيدها أمس أن
المرحلة األولى ستبدأ اليوم ،نحن ندرك أن هذا سيثير العديد من األسئلة حول كيف ومتى سيعود األطفال والشباب بالضبط
لمدرستهم.
ينظر مجلس مدينة إدنبره بعناية شديدة في ترتيبات العودة اآلمنة إلى ما ستكون عليه كتجربة مدرسية مختلفة تما ًما بسبب
الحاجة إلى الحفاظ على التباعد االجتماعي .نحتاج أيضًا إلى النظر في ترتيبات العودة إلى المدرسة لألطفال والشباب الذين ال
يمكن تحقيق التباعد االجتماعي ،سواء بالنسبة ألولئك الذين يذهبون إلى المدارس العادية والذين يحضرون بصورة متخصصة.
بالنسبة لجميع األطفال والشباب ،سيتضمن التعلم مزي ًجا من التعلم المنزلي باإلضافة إلى الحضور في المدرسة.
نظرا ألن المدارس في
أعلنت الوزيرة األولى أن جميع المدارس في اسكتلندا ستفتح يوم الثالثاء  11أغسطس  2020للتالميذً .
إدنبره ستفتح قبل أسبوع مما توقعنا ،فسوف نحتاج إلى تعديل تواريخ جلسات المدرسة لمجلس مدينة إدنبرة المنشورة لعام
 ،2021/2020بعد استشارة اآلباء والموظفين.
ستدرك أن موظفينا كانوا يعملون بجد لدعم التعلم خالل هذه الفترة الصعبة في محاور العمال الرئيسية المزدحمة ،وكذلك دعم
التعلم المنزلي .خالل شهر يونيو ،سنعمل جمي ًعا بجد لتنفيذ الترتيبات األكثر أمانًا في مدارسنا .سيتواصل المدرسون مع أولياء
األمور لتقديم تفاصيل وا ضحة عن كيفية عمل نموذج التعلم المختلط في مدرسة طفلك في أقرب وقت ممكن .يدرك المجلس أنه
سيكون لديك مجموعة من األسئلة التي قد تشمل قضايا مثل النقل المدرسي ،وامتحانات  ،SQAوالترتيبات االنتقالية ،والوجبات
المدرسية ،وأنظمة التنظيف ،ومعدات الحماية الشخصية ،وغسل اليدين ،وكذلك بالتحديد الموعد المتوقع لطفلك في المدرسة
ومتى يُتوقع منهم التعلم من المنزل.
يعمل موظفو المدرسة وزمالء المجلس والشركاء معًا .حيثما أمكن ،وسوف نتشاور مع اآلباء والشباب أيضًا ،النتقاء وتحسين
الترتيبات لضمان صحة وسالمة األطفال والموظفين ،وفي نفس الوقت توفير أعلى جودة للتعلم والتعليم.
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في غضون ذلك ،يستمر دعم أطفال العمال الرئيسيين .اآلباء مؤهلون للحصول على الدعم عندما يكون كالهما غير قادر على
توفير أو ترتيب رعاية أطفال بديلة والذين يعملون مباشرة لدعم الجهود الوطنية للحد من فيروس كورونا .يتم عمل الترتيبات
لتقديم الدعم خالل فترة عطلة المدرسة الصيفية والتي ستكون مشابهة لما تم تقديمه خالل عيد القيامة .مزيد من المعلومات حول
التقدم للحصول على دعم العاملين الرئيسيين في المدارس العادية خالل العطلة الصيفية ستكون متاحة على موقع المجلس على
اإلنترنت بحلول يوم الجمعة  5يونيو .2020
سيتم توفير الدعم لألطفال المتضررين من اإلعاقة داخل مدارس خاصة محددة ،والعمل مع مجموعة من الشركاء .سيتم
االتصال باآلباء الذين يحتاجون إلى دعم العمال الرئيسيين مباشرةً بشأن الترتيبات الخاصة بهذا البند .إذا كنت عامالً رئيسيًا
وتحتاج إلى دعم لطفلك خالل فصل الصيف وال يحضر طفلك حاليًا مركز مدرسة خاصة ،فيرجى االتصال بمدير مدرسة
طفلك في المقام األول إلعالمه بذلك.
يمكنني أن أؤكد لكم أنه يتم بذل جهد كبير لضمان أن تكون الترتيبات لصحة وسالمة طفلك في صميم كل ما نقوم به وعلى
الرغم من أن المدرسة ستبدو مختلفة في أغسطس ،فإننا نتطلع بشدة إلى الترحيب بأطفالك مرة أخرى في جلسة مدرسية جديدة.
سأكتب مرة أخرى بمزيد من التفاصيل عندما تصبح متاحة.
شكرا لصبرك وتفهمك.
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