الرسائل الرئيسية من مجلس مدينة بريستول (:)Bristol City Council
•

ير ىج االنتقال من  /إىل المدرسة مع وضع  COVID-19يف االعتبار .حيث ينصح بتجنب وسائل النقل العام ،لذا ي ى
رج
وبي اآلخرين ،والتأكد من ارتداء
محاولة ر
السي  /ركوب الدراجة للذهاب إىل المدرسة إن استطعت ،وإبقاء مسافة بينك ر
.
غطاء الوجه عند الحاجة حيثما أمكن ،يجب تجنب مشاركة السيارة مع أشخاص من خارج أرستك أو فقاعة الدعم
الخاصة بك.

•

االجتماع داخل المدرسة وخارجها .فأثناء التواجد يف المدرسة ،يمكن لطفلك االختالط مع
تختلف إرشادات التباعد
ي
ى
تمكي األطفال والشباب من االستمرار يف
تدابي السالمة .فهذا ضوري حت نستطيع
فقاعته الصفية ،حيث تطبق
ر
ر
التدابي غي مطبقة خارج المدرسة ،لذا ي ى
رج التأكد من اتباعك أنت وطفلك لإلرشادات
الحضور .ومع ذلك ،فإن هذه
ر
حي ال تكونوا يف مبت المدرسة
الحكومية الحالية ر

•

ً
يعد التباعد االجتماع خارج بوابات المدرسة ً
حيويا لتقليل انتشار المرض .لذا ي ى
رج عدم التجمع أو االختالط عند
أمرا
ي
توصيل طفلك للمدرسة أو أخذه منها.

•

ً
الفيوس ،فيجب عليك  /عليه عدم الذهاب للمدرسة .فضال ابقوا يف الميل
إذا ظهرت عليك أو عىل طفلك أعراض ر
ً
ً
ً
ً
ً
ً
تغيا يف
واعزلوا أنفسكم واخضعوا للفحص .تشمل األعراض سعاًل مستمرا جديدا وارتفاعا يف درجة الحرارة وفقدانا أو ر
حاسة التذوق  /الشم.

•

إذا طلب منك أنت أو طفلك العزلة الذاتية ،فيجب عليك  /عليه أال تغادروا الميل تحت أي ظرف من الظروف وال
يمكن ألصدقائكم وعائلتكم القيام بزيارتكم خالل هذا الوقت .نحن نتفهم إحباطك بسبب االضطرار إىل التكيف مع
ى
الت تتطلب منك أو من طفلك العزلة الذاتية ونشكركم عىل تعاونكم المستمر.
األخية أو
مكالمات اللحظة
ر
ر
التغييات ي

روابط للمشاركة
•
•
•

ومقدم الرعاية خالل جائحة  COVID-19هنا
توجيهات المجلس ألولياء األمور
ي
فيديوهات المجلس لتشجيع االمتثال أثناء الحظر بلغات مختلفة هنا
المجان التابع للبلدية "نحن بريستول" ( )We Are Bristolهنا
معلومات عن خط المساعدة
ي

