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 التاريخ 
 

 2021آذار / مارس  05

 رقمك المرجعي 
 

 

  S&LL/AG/RC رقمنا المرجعي 

 

 

 عزيزي ولي األمر / مقدم الرعاية،

ي  أعلنت الحكومة االسكتلندية هذا األسبوع أنه، ما لم تتغير الظروف، فإن المرحلة
 
التالية من إعادة استئناف التعليم ف

 مارس / آذار.  15المدارس ستبدأ يوم االثنير  

 أطفال من الصف 
ً
 من  3إل  1لدى المدارس االبتدائية حاليا

ً
مارس/ آذار سيعود جميع  15عادوا إل المدرسة، واعتبارا

تيبات الخاصة بالعاملير  الر 7إل الصف  4التالميذ من الصف  ي المدارس . ستنتهي الير
 
ئيسيير  واألطفال المستضعفير  ف

 استئناف نوادي اإلفطار وخدمات الرعاية بعد 
ً
االبتدائية حيث سيعود هؤالء األطفال إل فصولهم الدراسية. يمكن أيضا

 المدرسة 
ً
االتصال بمدرستك للحصول عىل مزيد من التفاصيل. ستكون  الرجاءمارس / آذار، ولكن  15من ابتداءا

لتقديم مزيد من التفاصيل حول ترتيبات  / آذار  مارس 12المدارس عىل اتصال مع أولياء األمور / مقدمي الرعاية بحلول 

ستخدام العودة إل المدرسة. يجب طلب وجبات الغداء المدرسية ألطفال المدارس االبتدائية بالطريقة المعتادة با

 عىل أبعد تقدير.  /آذار  مارس 10بحلول األربعاء  Parentpay‘ باي -بارينت’

 من 
ً
 من التعلم داخل المدرسة والتعلم عن ُبعد. ستستمر  15اعتبارا

ً
مارس/آذار، سيتلقر طالب المدارس الثانوية مزيجا

تيبات الخاصة بدعم  ي الالعاملير  الرئيسيير  الير
نيسان. كجزء من / أبريل 1ثانوية حتر ال مدارسألولئك الموجودين ف 

ة قنعمير وسُيطلب منهم ارتداء أ 2ة ، سيتعير  عىل جميع التالميذ والموظفير  الحفاظ عىل مسافاإلجراءات الجديدة

 طوال اليوم. ستوفر كل مدرسة مزيجالوجه 
ً
ي  ا

 1من التعلم داخل المدرسة والتعلم عن ُبعد حتر نهاية الفصل الدراسي ف 

 . نيسان/ أبريل

 لوجه )الصفوف 
ً
ة االنتقالية، سيتم إعطاء األولوية لتالميذ المرحلة العليا للدروس وجها ثانوي(  6إل  4خالل هذه الفير

(، ولكن يمكن لجميع مجموعات السنة national qualificationsالذين يدرسون للحصول عىل مؤهالت وطنية )

ي األسبو 
ع من التعلم داخل المدرسة. ستكون المدارس عىل اتصال مع الدراسية أن تتوقع ما ال يقل عن نصف يوم ف 

ات بحلول   . آذار / مارس 12أولياء األمور / مقدمي الرعاية فيما يتعلق بالتغيير

ي 
مارس/آذار. سيكون  15بالنسبة ألولئك األطفال والشباب الملتحقير  بالمدارس الخاصة، سيعود جميع الطالب ف 

 تيبات محددة. المدرسون عىل اتصال فيما يتعلق بير 

ي المدارس االبتدائية والثانوية والخاصة
ي  بشكل كامل نتوقع عودة جميع التالميذ ف 

أبريل / نيسان  20إل المدرسة ف 

ي الوقت المناسب. 
 وسيتم تأكيد ذلك من قبل الحكومة االسكتلندية ف 

ة ألولياء األمور / مقدمي الرعاية للتالميذ  ي سن الثانوية الذين يحق لهم الحصول يرجى مالحظة أن المدفوعات المباشر
ف 

 عىل وجبات مدرسية مجانية ستستمر حتر استئناف التعلم داخل المدرسة بالكامل. 

ة من التعلم عن بعد  وأن أشكر مرة أخرى جميع أطفالنا  ،أود أن أشكركم عىل دعمكم المستمر وتفهمكم خالل هذه الفير

ة الصعبة للغاية بالنسبة لهم.  هم وعملهم الجاد خالل تلك الفير  وشبابنا عىل صيى
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ام،  مع خالص االحير

 

 

 

 Andy Grayآندي جراي 

 Chief Education Officer رئيس دائرة التعليم


