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٢٠٢٠نيسان / /٢٢   
  

معلومات لآلباء واألمهات مع األطفال في المدرسة      

 

مقارنة  قبل إغالق المدارس في النرويج، لم يتم تسجيل أي انتشار معروف للعدوى بين األطفال في رياض األطفال.

وقد ثبت أن األطفال والمراهقين حتى  النرويج وبقية العالم.بالبالغين، تم التعرف على عدد قليل من األطفال المصابين في 

اآلن في خطر منخفض لإلصابة بأمراض خطيرة مع )فيروس كورونا(. الخطر أقل من أمراض الجهاز التنفسي األخرى، 

.مثل األنفلونزا  

.ا ساعات عمل منتظمةنيسان وستكون له 27المدارس من الصف األول إلى الرابع سيتم إعادة فتحها من يوم االثنين،   

وللطالب في الصفوف  الخاصة،الصف السابع لذوي االحتياجات  والىالمدرسة ايضا مفتوحة للطالب من الصف الخامس 

 الخامس والسادس )األطفال تحت سن 12( الذين لديهم أولياء األمور حيث يكون لكل منهما وظائف اجتماعية حرجة.

سيتم تقييمه بشكل مستمر في خط التأهب للطوارئ في البلدية إذا كان سيتم فتحه للخدمات إذا كان الوصي يعمل فقط في 

.معلومات جديدة انتظرواالوظائف االجتماعية الحرجة.   

تفقد اعتبرنا أنه من الضروري إجراء بعض التغييرات في ساعا العدوى،من أجل تلبية متطلبات مشرف الوقاية من   

.SFO  العمل في 

 سيتم اغالق مكتب SFO    كل يوم. 16.00من الساعة أبريل  27اعتباًرا من  

ابريل. 27بدءا من    SFO من المدرسة ذات الصلة إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر من SFO اتصل برئيس 

أبريل. 30فيمكنك القيام بذلك بحلول  الصيفية،حتى العطلة    SFO  إلغاء مكانك فيإذا كنت ترغب في  

 
لم يكن من  إذا األطفالمركز رعاية بالنسبة للوالدين اللذين لديهما مهن حرجة اجتماعيًا ، ستكون هناك فرصة للصباح في 

 الممكن ترتيب رعاية األطفال بطريقة أخرى.

 

 من اآلمن لألطفال الذهاب إلى المدرسة.

 

سنكون  المقبلة،بدأنا في اتخاذ عدة تدابير. في الفترة  العدوى،ومن أجل الحد من  تدريجي،تنفتح المدارس اآلن بشكل 

حذرين للغاية لضمان السيطرة الجيدة على العدوى. هذا يعتمد علينا جميعا في بذل الجهد واتباع النصائح الجديدة لمكافحة 

 العدوى.
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سنهتم بشكل خاص بما يلي: المدرسة،في   

     

 •  .اغسل اليدين وعلم الطالب الممارسات الجيدة لغسل اليدين 

.تنظيف جيد في المدرسة   • 

.مثل األجهزة اللوحية ولوحات المفاتيح بالكمبيوتر بانتظام،اغسل المعدات     • 

.رعاية األطفال ومنظمةحتى خالل ساعات المدرسة العادية  الطالب،كن مشغوالً للغاية مع     • 

.الحفاظ على التدريس والتجمعات في مجموعات أصغر   • 

.الحفاظ على مسافة جيدة لبعضنا البعض   • 

.توفير تدريب جيد للموظفين في مشرف الوقاية من العدوى واتخاذ إجراءات جديدة تم إعدادها  • 

 

 

للتأكد من أن الطالب لديهم بيئة مدرسية آمنة وجيدة. يجب على كل من يعمل في المدرسة الحفاظ على ما زلنا بحاجة 

 الطالب في حالة جيدة!

 

 إذا كان طفلك ليس على ما يرام

 

إذا كان طفلك يعاني من أعراض المرض. هذا ينطبق أيًضا على األعراض  األطفالة رعاية مال تذهب إلى المدرسة أو منظ

الخفيفة. من المهم جدًا أن يبقى األطفال في المنزل لمدة يوم واحد على األقل بعد أن يصبحوا خاليين من األعراض. إذا كان 

ال تتبع األطفال إلى ف كورونا،أي شخص آخر في المنزل يعاني من أعراض تنفسية أو تم تشخيص إصابته بفيروس 

 المدرسة.

فسنتصل بالوالدين. يجب اصطحاب األطفال أو نقلهم من المدرسة إلى المنزل في أقرب  المدرسة،إذا مرض األطفال في 

 وقت ممكن.

 

 يفضل أال يحضر اآلباء المدرسة

.تبديل المالبسنحاول الترحيب باألطفال في الخارج ونريد من اآلباء عدم الحضور إلى المدرسة أو غرفة   

 

غسل اليدين له نفس األهمية في المنزل كما هو في رياض األطفال. اغسل يديك قبل القدوم إلى الروضة، وبمجرد عودتك 

 إلى المنزل. يجب على األطفال أيًضا غسل أيديهم عندما يأتون إلى الحضانة.

 

.ثم يشعرون بحرية اللعب في الخارج فراغهم،يفضل أن يقضي األطفال الوقت مع األطفال اآلخرين في أوقات   
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 النقل المدرسي

 

سواء أثناء انتظار الحافلة أو في الحافلة. يجب  جيدة،يجب أن يتذكروا الحفاظ على مسافة  مدرسية،إذا استقل الطالب حافلة 

.تجنب النقل المدرسي والنقل العام إن أمكن  

 

الوقاية من العدوى الموجود على موقعخالف ذلك، نوصي بقراءة مشرف    

udir.no 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

 

يمكنك االتصال برؤساء المدارس ذات الصلة أو مدير األعمال للمدرسة من الصف األول حتى  أسئلة،إذا كان لديك أي 

.السابع  الصف 

 

 التحيات

Ingrid Alden, 

السابعمن الصف األول حتى الصف مدير األعمال في المدرسة   

Lyngdal kommune 
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