الجمعة  02مارس 0202
االهالي األعزاء،
طلبت الحكومة البريطانية من المدارس مواصلة تقديم الرعاية لعدد محدود من األطفال  -األطفال الذين ينطون ضمن فئة "األطفال
الضعفاء" واألطفال الذين يلعب آباؤهم دورا ً في جهود االستجابة لفيروس  Covid-19والذين يتعذر إبقاؤهم في المنازل.
ستتصل المدرسة بآهالي األطفال الذين يقعون في فئة "األطفال الضعفاء".
يشمل اآلباء الذين يعتبر عملهم بالغ األهمية لجهود االستجابة لفيروس  COVID-19أولئك الذين يعملون في المجال الصحي والرعاية
االجتماعية وفي القطاعات الرئيسية األخرى المبينة أدناه ،علما ً أن عددا ً من األباء العاملين في هذه القطاعات قادرين على ضمان إبقاء
أطفالهم في المنزل ،بل يجب على جميع األطفال الذين باإلمكان االعتناء بهم في المنزل بأمان ،أن يبقوا في المنزل.
وعليه ،يُرجى اتباع المبادئ األساسية المبينة أدناه:


إذا كان من الممكن تأمين الرعاية لألطفال في المنزل ،فيجب القيام بذلك.



إذا كان الطفل بحاجة إلى دعم متخصص ،أو كان ضمن فئة "األطفال الضعفاء" ،أو كان أحد والديه يعمل في أحد القطاعات
األساسية لمواجهة الفيروس المستجد ،فحينئ ٍذ سيتم توفير التعليم له.



يجب على األهالي أن ال يعتمدوا في رعاية األطفال على أولئك الذين يقعون ضمن الفئة التي يفرض عليها "التباعد
األجتماعي" ،بما في ذلك األجداد أو األصدقاء أو أفراد األسرة وكبار السن وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية مستبطنة.



يجب على اآلباء أيضًا بذل كل ما في وسعهم لضمان عدم اختالط األطفال اجتماعيًا بطريقة تؤدي إلى نشر الفيروس ،وعليهم
االلتزام بنفس مبادىء "التباعد الجتماعي" المفروضة على البالغين.



تستمر المدارس السكنية الخاصة والمدارس الداخلية والبرامج التعليمية الخاصة بتقديم الرعاية الالزمة لألطفال حيثما أمكن.

إذا كنت تعمل ضمن الفئات االساسية لجهود االستجابة لفيروس  ، COVID-19أو إذا كنت تعمل في أحد القطاعات الحيوية المدرجة
أدناه ،وال يمكنك الحفاظ على سالمة طفلك في المنزل ،فسيتم منح أطفالك األولوية في توفير التعليم لهم:
الرعاية الصحية واالجتماعية
وتشمل هذه الفئة على سبيل المثال ال الحصر :األطباء والممرضات والقابالت والمساعدين الطبيين واألخصائيين االجتماعيين وغيرهم
من موظفي الرعاية الصحية واالجتماعية الذين يقفون في الخطوط األمامية بما في ذلك المتطوعين؛ وألئك الذين يعملون في الموافق
التي تدعم قطاع الرعاية الصحية واالجتماعية في المملكة المتحدة؛ والذين يعملون كجزء من سلسلة تقديم الموارد الالزمة لمؤسسات
الرعاية الصحية واالجتماعية ،بما في ذلك منتجي وموزعي األدوية والذين يعمولون في مجال إنتاج وتوزيع معدات الحماية الطبية
والشخصية.
التعليم ورعاية الطفل
وهذا يشمل مدارس الحضانة وهيئة التدريس واألخصائيين االجتماعيين وأخصائيي التعليم المتخصصين الذين يجب أن يبقوا ناشطين
خالل فترة االستجابة لفيروس .COVID-19
الخدمات العامة الرئيسية
وهذا يشمل مقدمي الخدمات الضرورية لتشغيل نظام العدالة والموظفين الدينيين والجمعيات الخيرية والعمال الذين يقدمون خدمات الخط
األمامي الرئيسية ،والمسؤولين عن مراسم دفن الموتى ،والصحفيين والمذيعين.

الحكومة المحلية والوطنية
وهذا يشمل فقط الموظفين االداريين الذين يساهمون في جهود االستجابة لفيروس  COVID19أو تقديم الخدمات العامة األساسية مثل
دفع استحقاقات ومعاشات البطالة والعجز ،بما في ذلك موظفي الوكاالت الحكومية والهيئات المبثقة عنها.
المواد الغذائية والسلع الضرورية األخرى
وهذا يشمل المشاركين في إنتاج األغذية وتجهيزها وتوزيعها وبيعها وتسليمها إضافة إلى الذين يساهمون بتوفير السلع الرئيسية األخرى
(مثل األدوية الصحية والبيطرية).
السالمة العامة واألمن القومي

وهذا يشمل الشرطة والمساعدين والمدنيين في وزارة الدفاع والمقاولين وعناصر القوات المسلحة والمتعاقدين معهم( ،العناصر التي
تلعب دورا ً حاسما ً في مجاالت الدفاع واألمن القومي األساسية والضرورية في االستجابة لوباء) )COVID-19وموظفي خدمات اإلطفاء
واإلنقاذ (بما في موظفي الدعم) ،وموظفي الوكالة الوطنية للجرائم ،وأولئك الذين يحافظون على أمن الحدود ،وموظفي السجون والمراقبة
وأغيرهم من الذين يعملون في مجال دوار األمن القومي ،بما في ذلك تلك التي تقع خارج البالد.
المواصالت
وهذا يشمل أولئك الذين يساهمون في إستمرار تقديم خدمات جميع وسائل النقل الجوي والمائي والطرق والسكك الحديدية ونقل البضائع
خالل فترة االستجابة لفيروس. COVID-19
المرافق واالتصاالت والخدمات المالية
وهذا يشمل الموظفين القائمين على توفير الخدمات المالية األساسية (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصرالعاملين في البنوك وجمعيات
البناء والبنية التحتية لألسواق المالية) والنفط والغاز والكهرباء قطاعات المياه (بما في ذلك الصرف الصحي) وتكنولوجيا المعلومات
وقطاع البنية التحتية للبيانات واإلمدادات الصناعة األساسية خالل فترة االستجابة لفيروس ، COVID-19باإلضافة إلى الموظفين
الرئيسيين العاملين في قطاعات الطاقة النووية المدنية والكيميائية واالتصاالت (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تشغيل الشبكات،
والهندسة الميدانية ،وموظفو مراكز االتصاالت ،والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبيانات  ،وخدمات الطوارىء  999و ،)111
وخدمات البريد والتسليم والمسؤولين عن دفع األجور ،وقطاعات التخلص من النفايات.
إذا اعتقد العمال أنهم يقعون ضمن الفئات االساسية المذكورة أعاله ،فيجب عليهم التنسيق مع صاحب العمل ،أنه بناء على ترتيبات
استمرارية أعمالهم ،فإن دورهم المحدد ضروري الستمرار هذه الخدمة العامة األساسية.
يرجى من األهالي الذين ينتمون لهذه الفئات المذكورة أعاله ،وهم بحاجة إلبقاء أطفالهم في المدرسة ،إعالمنا على العنوان البريدي
info@scwsm.rbkc.sch.uk
ولكم جزيل الشكر،
األنسة بوتيريل

