عزٌزي الوالد  /ممدم الرعاٌة
هذه رسالة للوالدٌن حول االلتحاق بالمدرسة اعتبارا ً من سبتمبر .2020
ٌعمل مجلس مدٌنة كوفنتري بالشراكة مع جمٌع المدارس فً جمٌع أنحاء المدٌنة للترحٌب بجمٌع األطفال
فً المدرسة فً سبتمبر بعد عدة أشهر صعبة للغاٌة لألهالً ,األطفال والمدارس .نود أن نمدم خالص الشكر
للوالدٌن على الجهد الذي لمتم به لضمان حصول طفلن  /أطفالن على التعلٌم خالل هذه الفترة .لمد سمعنا
عن العدٌد من حاالت اآلباء  -فً كثٌر من األحٌان فً ظروف صعبة للغاٌة  -بذلوا لصارى جهدهم لدعم
تعلم أطفالهم فً حٌن تم إغالق المدارس أمام معظم التالمٌذ.
كان بعض األطفال محظوظٌن حٌث التحموا بالمدرسة خالل فترة اإلغالق .لد ٌكون هذا ألنهم أبناء عاملٌن
أساسٌٌن أو أنهم أطفال ضعفاء  ،أو ألنهم فً مجموعات العام التً بدأت فً العودة على مراحل من 1
ٌونٌو /حزٌران.
نحن واثمون من أن األهالً سعداء بإعادة فتح المدارس لجمٌع التالمٌذ فً سبتمبر  2020وٌمكن لألطفال
العودة إلى روتٌن حٌاتهم المعتادة واالستفادة من كل ما هو معروض علٌهم فً المدرسة واالستمتاع به.
تعهدت الحكومة بتمدٌم دعم مالً كبٌر للمدارس بعد اإلغالق المسري  ،للسماح للمدارس بالبدء فً معالجة
أ ي ثغرات فً تعلٌم الألطفال .سوف ٌستفٌد جمٌع األطفال من هذا النهج المركز فً التدرٌس  ،خاصة
خالل الفصل الدراسً األول من سبتمبر.
فً مارس  /آذار  ،عندما كان تفشً الفٌروس التاجً ) (COVID-19فً ازدٌاد  ،أوضحت الحكومة أنه
لن ٌتم تغرٌم أي من الوالدٌن أو معالبته لعد م حضور أطفالهم إلى المدرسة حٌث تم إغالق المدارس أمام
الجمٌع باستثناء تلن المجموعات المحددة من التالمٌذ.
اآلن تغٌرت الظروف وأدت اإلجراءات التً اتخذتها الحكومة إلى عودة األطفال بأمان إلى المدرسة .من
الضروري عودة جمٌع األطفال إلى المدرسة للحد لدر اإلمكان من التأثٌر طوٌل المدى للوباء على تعلٌمهم
ضا التواجد
ورفاههم وتطورهم على نطاق أوسع .نحن نعلم أن األطفال لم ٌفمدوا التعلٌم فحسب  ،بل فمدوا أٌ ً
مع أصدلائهم والجوانب االجتماعٌة األوسع للمدرسة.
إن عدم لضاء المزٌد من الولت فً الفصل ٌهدد التالمٌذ بالتراجعٌ .مٌل أولئن الذٌن لدٌهم مستوٌات عالٌة
من الغٌاب إلى تحمٌك أداء ألل فً كل من المدرسة االبتدائٌة والثانوٌة .لذلن  ،أكدت وزارة التعلٌم أن
االلتحاق بالمدارس إلزامً مرة أخرى من بداٌة فصل الخرٌف.

اعتبارا من  2سبتمبر  ، 2020تنطبك المواعد المعتادة على الحضور المدرسً  ،بما فً ذلن:
هذا ٌعنً
ً
 من واجب الوالدٌن إرسال أطفالهم إلى المدرسة بانتظام إذا كانوا فً سن المدرسة اإللزامٌة ؛
 تمع مسؤولٌة تسجٌل الحضور ومتابعة الغٌاب على عاتك المدارسة.
 إن السلطة المحلٌة لادرة على استئناف استخدام العموبات المانونٌة  ،بما فً ذلن إشعارات الغرامة
والعملٌات التً لد تؤدي إلى المماضاة فً المحكمة بسبب الغٌاب المستمر.
إذا كان لدٌن أي مخاوف بشأن عودة طفلن إلى المدرسة عند إعادة الفتح فً سبتمبر ٌ ،جب علٌن منالشة
مخاوفن مع المدرسة مباشرة .ستكون المدرسة لادرة على تمدٌم االطمئنان بشأن تدابٌر الحماٌة التً تطبمها،
وجمٌع المدارس تعمل بشكل وثٌك مع خدمات الصحة  ،والسلطات المحلٌة والوكاالت األخرى التً لد
ضا على المساعدة إذا لزم األمر.
تكون لادرة أٌ ً
باإلضافة إلى ذلن  ،ترى السلطات المحلٌة أنه لن ٌكون من المستحسن إخراج طفلن من المدرسة لمضاء
إجازة عائلٌة أوإذن مغادرة بمجرد إعادة فتح المدارس  ،إذ لد ٌفوت طفلن الدعم اإلضافً المر ّكز للتالمٌذ
لسد الفجوة الضائعة فً التعلم خالل فترة اإلغالق .إذا كان أي من الوالدٌن ٌفكر فً إخراج طفله من
المدرسة  ،فٌجب علٌه طلب اإلجازة باتباع إجراء "طلب إجازة المدرسة"  ،مما ٌتٌح متسعًا من الولت
لمدٌر المدرسة للنظر فً وجود ظروف استثنائٌة .كلما التحك طفلن بالمدرسة بشكل أكثر انتظا ًما  ،كلما
زادت لدرته على االستفادة من التدرٌس واللحاق بالركب .لد تؤدي أي إجازة غٌر مصرح بها من لبل
المدرسة إلى إصدار إشعارات عموبة.
بعد الكثٌر من االضطراب ال ذي حصل فً تعلٌم طفلن  /أطفالن خالل األشهر األخٌرة  ،فإن أهم شًء هو
أن تعمل المدارس وأولٌاء األمور معًا إلعادة األطفال إلى المدرسة .المدرسة جاهزة لالستماع  ،لذا ٌرجى
االتصال بهم إذا كان لدٌن أي مخاوف وسوف ٌحاولون مساعدتن.

نتمنى لن ولطفلن /أطفالن كل التوفٌك للعام الدراسً المادم.

