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 الوالد/ولي األمر: 
 

 

ة الوالد/ولي األمر   ، حض 
 

 2020العودة إىل المدرسة: أغسطس )آب( 
 

ض أن تكون عىل علم مسبق بأن نائب رئيسة وزراء  لمان يوم األربعاء الموافق إسكتلندمن المفبر ي البى
يونيو )حزيران(  23ا أصدر بياًنا ف 

ي الذي تحرزه    2020 ي ظل التقّدم اإليجانى
ي شهر أغسطس )آب(. وأشار إل أنه ف 

ي التعامل مع جائحة  إسكتلندبشأن العودة إل المدرسة ف 
ا ف 

وس   لعودة جميع الطالب إىل  استمرار الدولة عىل المسار الصحيح، فإن علينا االستعداد  النظر إل( وب19-كورونا المستجد )كوفيدفبر
ي  

. ، أغسطس )آب(  12المدرسة ف  وس عىل النطاق المحىلي ي مكافحة هذا الفبر
 وهذا األمر مرهون باستمرار نجاحنا ف 

 

وس   ي مسار نجاحنا نحو القضاء عىل الفبر
ي حال وجود أي إخفاق ف 

ي وضع خطط لحاالت الطوارئ وإطالعك عليها ف 
ستستمر المدارس ف 

ي 
ي  إذ إن هذا األمر يظل يمثل خطًرا قائًما   ما تم اإلعالن عنه هذا األسبوع.  المدارس بالكامل وفق افتتاح بما يؤخر ا إسكتلندف 

كما هو وارد ف 
الخطة التدريجية المحلية لتوضيح الخطوات  أبردينشر  ه نائبة رئيسة الوزراء يوم األربعاء. وبالمثل، سوف تنشر مقاطعة  تي أصدر البيان الذ

ي شهر أغسطس )آب(. 
ي حال تعذر عودة جميع الطالب إل المدارس ف 

ي اتباعها ف 
ي ينبع   التر

 

ي تصدرها الحكومة  شأن  بالشعور بالقلق    سيظل ينتابهم  الكثبر من اآلباء وأولياء األمور  ي اتباع جميع اإلرشادات التر
وس كورونا، وسنستمر ف  فبر

ي نتمت  الحصول عىل إجابات  يةسكتلنداإل ووزارة الصحة    يةسكتلنداإل  ي أقرب فرصة. ونتوقع إصدار عن. ولدينا الكثبر من التساؤالت التر
ها ف 

ة   مالمقبلة، وسنطلعكالمزيد من اإلرشادات والنصائح خالل األيام واألسابيع  عليها من خالل قنوات التواصل المعتادة للمجلس طوال فبر
 ذلك. إل اإلجازة الصيفية، كلما دعت الحاجة 

 

وس كورونا المستجد )كوفيدر أن قّد أ ا لكثبر من19-الوضع الذي فرضه فبر ً   توجه أ، و وأولياء األمور والشباب العائالت ( مّثل تحدًيا كببر
ي هذعىل  ًعا يكم جميبالشكر إل

 . ه المرحلةدعمكم المتواصل لمدارسكم ف 
 

 ،مع أطيب التحيات

 
 لورانس فيندالي

 مدير خدمات األطفال والتعليم 
 

ي  ما  أفضل  –بأكملها أبردينشر خدمة مقاطعة 
 ا إسكتلندف 

 لورانس فيندالي 

 خدمات األطفال والتعليم 

Woodhill House 

Westburn Road 

Aberdeen 

AB16 5GB 

 537438 01467الهاتف:  
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