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 الدلیل األصلي نشره مكتب مفوض حقوق األطفال بانجلترا

"Bell Foundation" بواسطة مؤسسة بیل (EAL) تم تكییفھ لیناسب المتعلمین الذین یستخدمون اإلنجلیزیة كلغة إضافیة

دلیل العودة إلى 
المدارس

العودة إلى المدرسة  
الحیاة مختلفة حقًا اآلن بسبب فیروس كورونا. توقف الكثیر من األطفال عن الذھاب إلى المدرسة وكان على الجمیع قضاء المزید من الوقت 

في المنزل.

لكن اآلن، عاد معظم األطفال في إنجلترا إلى المدرسة. وھذا ألن األطفال عادة ال یمرضون من فیروس كورونا.

"ما ھو شعورك حیال العودة إلى المدرسة؟"

عاد بعض األطفال إلى المدرسة قبل العطلة الصیفیة، لذلك فھم یعرفون بالفعل أن بعض األشیاء ظلت كما ھي، وبعض األشیاء قد اختلفت.
 

إذا بقیت في المنزل، فقد تشعر باإلثارة ولكنك تشعر أیًضا ببعض القلق بشأن العودة إلى المدرسة. 

من الطبیعي أن تشعر بذلك. 

 عندما تعود إلى المدرسة، ستظل بعض األشیاء كما ھي، وبعض األشیاء ستكون مختلفة. 

في ھذا الدلیل سوف:

 نخبرك عن بعض األشیاء التي ستكون مختلفة في المدرسة

نخبرك بما ینبغي أن تفعلھ إذا شعرت بالقلق



ھل الذھاب إلى المدرسة آمن؟
ال یمرض األطفال عادة من فیروس كورونا.

ال یزال فیروس كورونا موجوًدا، ولكن اآلن عدد األشخاص الذین یمرضون بسببھ أقل ألن الناس بقوا في منازلھم. ولذلك، تعتقد 
الحكومة أنھ من اآلمن لألطفال العودة إلى المدرسة.

لجعل المدرسة آمنة قدر اإلمكان، ستكون ھناك بعض التغییرات. 

ما الذي سیكون مختلفًا في المدرسة؟
لن تفعل كل مدرسة نفس الشيء. ینبغي أن تخبرك مدرستك بما سیظل كما ھو وما سیكون مختلفًا. إذا لم یخبروك، فاسألھم.

العودة إلى المدرسة مرة أخرى
ربما تكون سعیًدا جًدا لرؤیة أصدقائك مرة أخرى، لكن من المحتمل أنك ستفتقد 

والدتك/والدك/القائمین علي رعایتك عندما تعود إلى المدرسة. ال مشكلة في ذلك!

أشیاء كثیرة ستكون مختلفة في المدرسة، و بدایة العام الدراسي ستكون صعبة على بعض 
األطفال. لكن امنح نفسك بعض الوقت وستشعر بأن األمور تتحسن سریعًا.

ھل سأكون ملزًما بارتداء كمامة؟
لست ملزًما بارتداء الكمامة داخل الحجرات الدراسیة. لكن في بعض األحیان قد یرتدي مدرسوك 

الكمامات.

في المدارس الثانویة في بعض المناطق قد تضطر إلى ارتداء الكمامة في الممرات وغیرھا 
من المناطق المشتركة. وھذا للحفاظ على سالمة الجمیع.

إذا كنت في الحادیة عشرة من عمرك أو أكبر من ذلك، قد تضطر إلى ارتداء الكمامة خالل 
ذھابك وإیابك من المدرسة.
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كیف ستكون األمور مختلفة في بعض المدارس  

وقت البدء بالنسبة لبعض األطفال ستبدأ المدرسة في وقت مختلف. 
وھذا سوف یساعد الناس على البقاء بعیًدا عن بعضھم بعًضا قدر 

اإلمكان.

غسل یدیك ستحتاج إلى غسل یدیك كثیًرا - عند وصولك إلى المدرسة، وعند العودة 
من فترات الراحة، وعند انتقالك إلى الحجرة الدراسیة وقبل تناول الطعام وبعده.

األشخاص الذین تقضي معھم الوقت إحدى طرق السیطرة على فیروس كورونا 
ھي االلتقاء مع عدد أقل من األشخاص. ستضع العدید من المدارس األطفال داخل 

مجموعات أو "حلقات". ال یمكنك االلتقاء مع أشخاص من مجموعات/حلقات 
أخرى. یمكن أن تكون المجموعة/الحلقة ھي صفك الدراسي أو مجموعتك العمریة. 
من المحتمل أنك سوف تحصل على فترات الراحة وتناول الغداء في أوقات مختلفة 

عن المجموعات/الحلقات األخرى.

قد تطلب المدارس أیًضا من األطفال األكبر سنًا الحفاظ على ترك مسافة بعیًدا 
عن األشخاص اآلخرین في مجموعتھم.

 

داخل حجرتك الدراسیة بعض الحجرات الدراسیة سیكون بھا عدد أقل من 
التالمیذ. داخل الحجرة الدراسیة، قد تكون مكاتبكم في أماكن مختلفة. على 

سبیل المثال، سیكون ھناك مساحة أكبر بین المكاتب.

قد تكون ھناك بعض األلعاب، والدمي واألشیاء األخرى التي ال یمكنك 
استخدامھا.

التنقل داخل المدرسة سیكون لدى العدید من المدارس نظام 
أحادي االتجاه للتنقل داخل المدرسة



الذھاب إلى المدرسة والعودة منھا
یرجى المشي أو ركوب دراجتك إلى المدرسة إذا استطعت.

إذا كنت تستقل حافلة مدرسیة (حافلة مخصصة ألطفال المدرسة فقط)، فقد تطلب منك 
مدرستك االنتقال مع أشخاص داخل مجموعتك أو حلقتك . أنت لست مضطًرا إلى البقاء 

بعیًدا عن األطفال اآلخرین في الحافلة، ولكنھا فكرة جیدة أن تبقى بعیًدا عنھم. سیكون 
علیك أن تنظف یدیك بمطھر الیدین قبل وبعد ركوب الحافلة.

إذا كنت في الحادیة عشرة من عمرك أو أكبر و تلتقي بأشخاص خارج 
مجموعتك/حلقتك، فمن الجید ارتداء الكمامة في الحافلة المدرسیة. إذا كنت تستقل حافلة 

عامة أو قطاًرا، فیجب أن تحاول البقاء على بُعد مترین بعیًدا عن الركاب اآلخرین 
وارتداء الكمامة إذا كنت في الحادیة عشرة من عمرك أو أكبر.

الواجبات التي فاتتك
یشعر الكثیر من األطفال بالقلق بشأن الواجبات التي فاتتھم (لم یفعلوھا) عندما كانوا في المنزل. تذكر - ربما یشعر العدید من أصدقائك بنفس 

الشعور ألن معظم األطفال اضطروا إلى البقاء في المنزل لمدة ستة أشھر.

قدمت الحكومة بعض األموال إلى المدارس لمساعدة األطفال في الواجبات التي فاتتھم. یمكنك أن تطلب من والدتك، أو والدك أو القائم علي 
رعایتك أن یسألوا مدرستك كیف یمكنھم المساعدة إذا كنت قلقًا بھذا الشأن.

ماذا یمكنك أن تفعل إذا شعرت بالقلق
كیف تشعر؟

ما الذي تشعر بالتحمس لھ؟ اكتب كل األشیاء ھنا:

ما الذي أنت قلق بشأنھ؟ اكتب كل األشیاء ھنا: 
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یمكنك عرض إجاباتك على شخص كبیر بالغ (مثل والدتك/والدك/القائم علي الرعایة) ویمكنھم التحدث معك بشأنھا. نحن أحیانًا نشعر 
بالقلق حیال الشيء الجدید ألننا ال نعرف كیف سیكون. ولكن عندما نصل لھ، ال یكون األمر بالسوء الذي كنا نظن. وكل ھذا القلق كان من 

أجل ال شيء!

إنھا فكرة جیدة أن تكون مستعًدا. اطلب من مدرستك أن تخبرك باألشیاء التي ستكون مختلفة. یمكنك التفكیر في ھذه التغییرات وعندما 
تعود إلى المدرسة، ستكون مستعًدا لھا.

مع من یمكنك التحدث
إذا كان لدیك مستشار مدرسي، فسیكون ھناك لالستماع إلیك ومساعدتك.

تقدم خدمة خط األطفال المساعدة عبر اإلنترنت والھاتف:

www.childline.org.uk

0800 1111

بعض النصائح حول النظافة الصحیة
نحتاج جمیعًا إلى غسل أیدینا كثیًرا.

اضغط على الفیدیو أدناه. إنھ یوضح لك كیفیة غسل یدیك جیًدا.

  

 

 

 

 

 

 

عندما نسعل أو نعطس، یمكننا أن نجعل اآلخرین یمرضون.

تذكر:

   

احرص على السعال 
والعطس في مندیل

تخلص من ھذا 
المندیل في سلة 
المھمالت

اغسل یدیك بعنایة
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https://www.bbc.co.uk/newsround/51698180


تم تعدیل ھذا الدلیل بواسطة

 The Bell Foundation

 Red Cross Lane

 Cambridge

 CB2 0QU

 United Kingdom

 info@bell-foundation.org.uk :البرید اإللكتروني
 www.bell-foundation.org.uk :تفضل بزیارة

 @BellFoundation :تویتر

من الدلیل األصلي الذي نشرتھ مؤسسة

 Children’s Commissioner for England

 Sanctuary Buildings

 20 Great Smith Street

 London SW1P 3BT

الھاتف: 8330 7783 020 
 info.request@childrenscommissioner.gov.uk :البرید اإللكتروني

 www.childrenscommissioner.gov.uk :تفضل بزیارة
 @ChildrensComm :تویتر

 The Bell Foundation
 Hillscross

 Red Cross Lane

 Cambridge

 CB2 0QU

www.bell-foundation.org.uk

حقوق التألیف والنشر 
جمیع الحقوق محفوظة. ال یجوز إعادة إنتاج أي جزء من ھذا المنشور بأي شكل (بما في ذلك تصویره ضوئیًا أو تخزینھ في أي وسائط بالوسائل 
اإللكترونیة سواء كان ذلك بشكل عابر أو عرضي بغرض استخدام ما آخر لھذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التألیف والنشر. یجب 

توجیھ طلبات الحصول على اإلذن الكتابي من مالك حقوق التألیف والنشر إلعادة إنتاج أي جزء من ھذا المنشور إلى الناشر. 
حقوق التألیف والنشر © مؤسسة بیل التعلیمیة المحدودة (تعمل باسم مؤسسة بیل) 

مؤسسة بیل التعلیمیة المحدودة ھي مؤسسة خیریة محدودة بضمان رقم 1048465، ومنشأة بتاریخ 5 أبریل 1972، وجمعیة خیریة مسجلة في لجنة 
الجمعیات الخیریة برقم 311585

http://www.bell-foundation.org.uk

