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عزيزي ولي األمر  /ولي األمر عزيزي الطالب ،

لقد تلقيت آخر رسالة منا في بداية هذا الشهر .توشك إجازة الخريف على البدء وأود أن أقدم لكم معلومات إضافية .أالحظ أن هذا
ضروري  ،ألنه يتم اتخاذ المزيد والمزيد من اإلجراءات ضد فيروس كورونا .باإلضافة إلى ذلك  ،يصاب المزيد والمزيد من الناس
بالكورونا.
لقد تلقيت بالفعل عددًا من الرسائل من مدرستنا حول اإلجراءات المطبقة حاليًا .لقد تم إعطاؤك أيضًا مخطط تدفق .في مخطط التدفق
هذا  ،يمكنك معرفة متى يمكن لطفلك  /تلميذك الذهاب إلى المدرسة ومتى يجب عليه  /عليها البقاء في المنزل .يتزايد عدد اإلصابات
في ليدن والمنطقة المحيطة بها بسرعة  ،لكننا سعداء ألنه ال يزال يُسمح للطالب بالذهاب إلى المدرسة .نأمل أنه مع جميع التدابير
المتخذة في المدرسة  ،أننا لن نتعرض للعدوى في المدرسة وأن يتمكن الطالب من الذهاب إلى المدرسة كالمعتاد.
نظرا ألن عدد اإلصابات يتزايد بسرعة ونريد منعك من تلقي العديد من الرسائل  ،فقد قررنا عدم إرسال رسالة إليك حول كل إصابة.
ً
سأرسل لك خطابًا ليس أكثر من مرة في األسبوع .في تلك الرسالة  ،أخبرنا عن عدد اإلصابات في ال إ س ك /معهد المدينة
 . ISK / City Collegeإذا أصيب معلم ما بفيروس كورونا  ،فسنخبر فقط (أولياء أمور) الفصول والطالب الذين تم تدريسهم من
قبل هذا المعلم .لقد اتفقنا على هذا مع ال خ خ د GGD
نظرا للعدد الكبير
إذا كان الطالب أو المعلم مصابًا بكورونا  ،فسيخبرهم ال خ خ د  GGDمن هم األشخاص الذين يجب أن يعرفواً .
من اإلصابات  ،تطلب ال خ خ د  GGDمن الطالب والمعلمين االتصال باألشخاص الذين كانوا قريبين من الطالب  /المعلم .ال يمكننا
مساعدتك كمدرسة.
نود أيضًا أن نشير إلى تطبيق كؤرونا ميلدر  . CoronaMelderننصح جميع الطالب والموظفين بتثبيت هذا التطبيق على
هواتفهم .سيُعلم التطبيق طفلك إذا كان بالقرب من شخص مصاب بفيروس كورونا .يقدم لك التطبيق أيضًا نصائح حول ما يجب القيام
به.
أتباحث مع زمالئي ما إذا كانت النصيحة العاجلة بارتداء األقنعة في الممرات والمقصف يمكن أن تصبح التزا ًما .هل ترغب في
إعطاء طفلك  /تلميذك قناع الفم للمدرسة؟ طلبت من المدرسين في نهاية الدرس أن يطلبوا من الطالب ارتداء قناع الوجه عند
خروجهم من الفصل.
إذا لم يتمكن طفلك من الحضور إلى المدرسة بسبب وجود شكاوى صحية  ،يرجى االتصال بالمدرسة .الرقم الذي تتصل به هو:
 .٠٧١٧٥١٧٥٥٥٥أود أن أطلب منك أن تخبرنا أيضًا ما إذا كان طفلك  /تلميذك يمكنه حضور الدروس عبر اإلنترنت .سيقوم
المعلمون بعد ذلك باالتصال بطفلك في بداية الدرس عبر تيمس .Teams
بعد اإلجازة  ،قد أضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية .سأرسل لك رسالة جديدة حول هذا في أقرب وقت ممكن.
أريد أيضًا أن أذكرك مرة أخرى بعنوان البريد اإللكتروني الخاص الذي لدينا لجميع األسئلة حول كورونا .هذا العنوان هو :
Coronaisk@davinci-leiden.nl

أود أن أشكرك على تفهمك وصبرك.
أطيب التحيات،
مارييال فان دريل
قائد الفريق  / ISKكلية مدينة دافنشي

