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 عزيزي وىلي األمر / مقدم الرعاية

 

ي من العام الدراسي    نرحب
ي الفصل الدراسي الثان 

ي استعداد،  . أتمن  أن يكون الجميع قد استمتع بعطلة أكتوبر و2022/ 2021بكم من جديد ف 
ف 

اب نهاية عام   ،منتعشي   وجاهزين  .2021لتحديات الفصل الجديد مع اقبر

 

ي حاالت اإلصابة بمجموعة من األمراض الموسمية المختلفة مثل األنفلونزا باإلضافة   الشتاء،مع دخول أشهر  
من المحتمل أن نشهد زيادة ف 

أود    الغاية، حقيق هذه  وبغية ت حد سواء.  الشباب والموظفي   عىلوعىل    مدارسنا،بال شك عىل   ذلكسيؤثر  و المستمرة. 19كوفيد  إىل حاالت 
ي تشجيع طفلك  منكم  أن أطلب

وسم)أطفالك  مدعمكم ف  ي ما زلنا نطبقها لدعم القمع المستمر لفب  اتباع جميع وسائل التخفيف النر  ( عىل 

الوسائل األخرى    وجميعواالختبار المنتظم )ويرجر تذكر تسجيل النتائج بمجرد إجراء االختبارات(    الجيدة،عادات النظافة   ستستمر  . 19كوفيد  
ي   ي ، لدينا النر

 .دعمنا جميًعا لتجاوز الوباء ف 

 

ي  نواصل أننا  حيث
تها الحكومة  ف  ي نشر ي جميع مدارسنا وأماكن التعلم المبكر ورعاية األ  سكتلندية اإل اتباع النصائح واإلرشادات النر

طفال. من ف 
المناهج    ابقاءأجل   وتقديم  والتدريس  للتعلم  مفتوحة  تقريًبا.   الدراسية،المدارس  اإلمكان  قدر  األخرى  األنشطة  من  بالعديد  القيام  يستمر 

ين منا حريصون عىل تنظيم الحفالت    دورة بالنسبة ل  كذلك  يتضمن ذلك اجتماعات أولياء األمور وسيظل الحال و  المدرسة هذه. أعلم أن الكثب 
ها من األحداث   " بالكامل بعد. ستستمر ما كنا عليهولكن مرة أخرى ال يزال الوضع مع كوفيد هًشا ولم نعد "إىل    المماثلة،الموسيقية وغب 

ي المستقبل. ومع  مفروضة  القيود  
ات عىل إرشادات المدارس    فقد   ذلك،عىل الحياة المدرسية لبعض الوقت ف  ة  تم إجراء بعض التغيب  مباشر

 أدناه؛قبل عطلة أكتوبر وهي موضحة  

 

ورة،عند    ،اآلن  يمكن للوالدين / مقدمي الرعاية  • عىل سبيل   الفرديةالذهاب إىل المدرسة للزيارات    ومفيد،متناسب  بشكل  و   الض 
األطفال والشباب )ستكون هذه    المحرز   التقدم  المثال،  باوالرفاهية وسلوك  المرتبة مسبًقا فقط وخاصة  الفردية    ليس لزيارات 

 (؛جتماعات الوالدينشاملة ال للزيارات ال

مع مشورة • التخفيف    ،اسكتلندا سبورتس   تماشيًا  تدابب   توجد  ي    المناسبة،وحيثما 
مبان  الرعاية حضور  مقدمي   / للوالدين  يجوز 

ي الهواء  فعالياتال المدرسة لمشاهدة
 الطلق؛ الرياضية ف 

ورة و  • ي  جيد،البدائل الرقمية ال تعمل بشكل  لما تكون  عند الض 
ي مبان 

قد تجتمع مجالس اآلباء وجمعيات أولياء األمور والمعلمي   ف 
 و  المدرسة؛

التعلم المجتمعي أيًضا منقد تستفيد   • ي المدرسة إذا لزم األمر    استعمال  التدخالت المجتمعية وبرامج 
، وخاصة عندما  ذلكمبان 

.يكون هناك تركب   عىل دعم رفاهية األطفال والشباب

 لورنس فيندىلي 
بية واألطفال   خدمات البر

 وودهيل هاوز
 ويستبورن هاوز 

 أبردين 
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ي خدمة اسكتلندا من الجبال إىل البحار
 ف 

 

ي    سكتلنديةاإل الحكومة  تأعلن
ة ستظل سارية حنر   19الخاصة بكوفيد  أن إجراءات التخفيف  2021أكتوبر  19ف  ة األخب  ي الفبر

المطبقة ف 
ي   انخفاضيكون هناك  و أكبر استدامة    بشكل  معدالت الحاالت  ستنخفضالوقت الذي    فيه   يحي   

وس لدى األطفال   ف  مستويات انتشار الفب 
 .بمراجعة الوضع عىل أساس أسبوعي   سكتلنديةاإل والشباب. ستقوم الحكومة 

 

ي أقدم  و   أكتوبر، لقد تلقينا مرة أخرى تجاوًبا رائًعا مع برنامج العطلة لشهر  
ّ ي تنظيم مثل هذه المجموعة  شكري لجميع الزمالء الذيإن 

ن شاركوا ف 
 .2022يجري التخطيط بالفعل لعيد الفصح وصيف وإنه  الواسعة من األنشطة. 

 

ي   دائًما،كما هو الحال  و  ي دعم حماية الطفل مهم للغاية. وهذا يعن 
ي مالحظةنبقر يقظي    أن    فإن دورنا الجماعي ف 

ي   عالماتال  ف  تدل عىل   النر
ليس   يراعىل  أن شيًئا ما  إليه.    مما  الدعم عندما يحتاجون  ي الحصول عىل 

الشباب ف  الودودة هنا  تبقر  ومساعدة  العمل االجتماعي  فرق 
يجد      office/-work-social-health/local-and-care-enshire.gov.uk/socialhttps://www.aberde:  للمساعدة وقد 

لس موقع  لوحدهم  الشباب ي فهم  بال خوف   / فب 
ي مفيًدا ف 

ون     /https://www.fearless.org:  عن الجرائم اإلبالغو اإللكبر

 

ال تزال مجموعة من خدمات دعم الصحة العقلية متاحة للبالغي   وكذلك األطفال والشباب. لمزيد من المعلومات ،  ذلك، باإلضافة إىل 
care/living-health/community-and-care-https://www.aberdeenshire.gov.uk/social- :  زيارةيرجر 

services/ -ellbeingw-health-independently/mental  أنّ  وا وتذكر www.kooth.com     ال يزال مفتوًحا للشباب الذين
اوح أعمارهم بي     .عاًما 16لجميع األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن    www.togetherall.comعاًما و 18و  10تبر

 

ا،و  ً أأ  أخب   ود أن 
 
المتاحة لدعم األفراد والجماعات  سل المنح  ي  ط الضوء عىل مجموعة من 

ي والرحالت  ف 
التعليم اإلضاف  تكلفة أشياء مثل 

عىل المزيد  معرفة  يمكنك  والدراما.  والفنون  والموسيقر   :and-https://www.aberdeenshire.gov.uk/benefits-المدرسية 

grants/-grants/education . 

 

  كم وألش   موأتمن  لك   المبكر،دعم المستمر لمدارسنا وبيئات التعلم  العىل  بشكل جزيل  باء ومقدمي الرعاية  نشكر اآل   دائًما، كما هو الحال  
 .أفضل صحة لهذا الفصل الجديد

 

ام   تفضلوا بقبول فائق االحبر
 

  

 لورنس فيندل  

 التعليم وخدمات األطفال ةمدير 
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