
 

 

 

                
ضمن هذا الدليل علي أحدث النصائح العلمية والصحية     ت*  ي                   

أو عن    0151 7095114تصال بنا عن طريق الهاتف ستفسار، الرجاء اإلإ*  إذا لديك أي                   

       contact@abercromby.liverpool.sch.ukطريق البريد األلكتروني                                  
                 *  مزيداً من المعلومات عن تقييم المخاطر الخاصة  بنا، يمكنك إيجادها علي موقعنا األلكتروني 

https://abercrombynurseryschool.co.uk/news/abercromby-is-covid-secure/ 
. لكن يمكننا تقليله*  ال يمكننا منع حدوث الخطر، و                  

   
: 19يرجى عدم إحضار طفلك الي الحضانة في حالة شعورك أو إي من أفراد أسرتك بأعراض كوفيد   

 * حمي )أرتفاع في درجة الحرارة(                                                                 
 * سعال جديد ومستمر

التذوق و* فقد أو تغير في حاسة الشم ا  
 فحصر رجى إجراء أختبايفي حالة شعور طفلك أو أي فرد من أفراد أسرتك بأعراض فيروس كوفيد،  

.الفيروس وإطالعنا بالنتيجة في الحالتين   
  

 
 
 
 

األطفال سيقومون بغسل أو تعقيم أيديهم 
بالمحلول الكحولي في جميع األوقات، في 

استعمال بداية ونهاية اليوم الدراسي، وبعد 
س كل أالمرحاض، وقبل األكل وعلي ر

 ساعة خالل اليوم.

سنضاعف عمليات النظافة ومسح لجميع 
، وحجز تلك التي وباستمراراأللعاب 

يصعب نظافتها. وأيضاً سيتم  أستخدم 
 جهاز للتطهير والتعقيم.

األطفال في حجرة الصفصاف والمسؤولين 
عنهم سيكونون مجموعة اَمنة  واحدة. ال 

الط مع األطفال أو الموظفين يمكنهم اإلخت
 األخرين.

 
 

:الرجاء مساعدتنا باألتي   
م بعيداً من الموظفين واألطفال. 2ة علي مساحة إجتماعية * المحافظ  

صباحا ًواستالمه  8:30* شخص راشد واحد يمكنه إحضار الطفل الي الحضانة الساعة 

بعد الظهر مستخدماً الطريق الجديد من خالل موقف السيارات والحديقة.  2:30مجدداً   

ستكون مغلقة في غير الوقات المسبقة.  * يرجي األلتزام بالمواعيد المحددة مسبقاً، فالبوابة  
* يرجي اتباع إرشاداتنا في حالة إحضارك طفلك من خالل مكتب األستقبال في بداية فترة 

 األستقرار األولي.
 * الرجاء أطالعنا في حالة غياب الطفل عن الحضانة مع ذكر السبب. 

دائماً علي معلومات  * الرجاء األطالع علي بريد أولياء األمور األلكتروني الحتوائه
مهمة.جديدة و  

 
 

: مساعدة طفلك باألتي الرجاء  
* تحدث معه عن األشياء التي لم تتغير مثل األشياء المفضلة لديه والتي يحب أن يقوم بها 

 داخل وخارج الحضانة ولعبه مع األطفال األخرين. 
* تحدث معه عما سيتغير مثل الطريق الجديد لدخول الحضانة وبعض األطفال 

 والمسؤولين الجدد.
طريق التحدث معه ومشاركتة قراءة الكتب.* قم بدعم تعليمه عن   

التعلم تلقي هم علي تساعدمو باللعب معهم مستمرينبث الطمأنينة لديه بأن موظفينا * 
.لذلكالحوجة  عند وتهدئتهم  

   الحفاظ علي سالمة الجميع         
 إرشادات لعائالت األطفال في شجرة الصفصاف        
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