
 

 

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

   من / إىل المدرسة مع وضع االنتقال جى يرCOVID-19  .ي االعتبار
 
نصح بتجنب وسائل النقل العام، لذا ي  حيث ف رجى ي 

تأكد من ارتداء المسافة بينك وبير  اآلخرين، و  إبقاءاستطعت، و  نإىل المدرسة إللذهاب محاولة السير / ركوب الدراجة 

 خارج أرستك أو فقاعة الدعممن غطاء الوجه عند الحاجة. حيثما أمكن، يجب تجنب مشاركة السيارة مع أشخاص 

 . الخاصة بك

 

  .ي المدرسة، يمكن لطفلك االختالط مالتواجد أثناء فتختلف إرشادات التباعد االجتماعي داخل المدرسة وخارجها
 
ع ف

وري حتى فتدابير السالمة.  تطبقفقاعته الصفية، حيث  ي  نستطيعهذا ض 
 
تمكير  األطفال والشباب من االستمرار ف

رجى التأكد من اتباعك أنت وطفلك لإلرشادات خارج المدرسة، لذا ي   مطبقة غي  الحضور. ومع ذلك، فإن هذه التدابير 

ي مبت  المدرسة وا ال تكونحير  الحكومية الحالية 
 
 ف

 

   رجى عد التباعد االجتماعي خارج بوابات المدرسة أمًرا حيوًيا لتقليل انتشار المرض. ي عند  التجمع أو االختالط عدملذا ي 

 . أخذه منها أو  للمدرسة توصيل طفلك

 

  وس، عىل إذا ظهرت عليك أو  ابقوا للمدرسة.  الذهاب عدمه علي/  عليك فيجبطفلك أعراض الفير
ً
ي فضال

 
ل  ف المي  

ي  وا واخضع منفسكأ وا واعزل
ا ف  ً ا أو تغير

ً
ي درجة الحرارة وفقدان

ا وارتفاًعا ف 
ً
 مستمًرا جديد

ً
للفحص. تشمل األعراض سعاًل

 . حاسة التذوق / الشم

 

  ،لب منك أنت أو طفلك العزلة الذاتية
 
ل تحت أي ظرف من الظروف وال  وا غادر ت الأه علي/  عليك يجبفإذا ط المي  

االضطرار إىل التكيف مع  بسببنحن نتفهم إحباطك خالل هذا الوقت.  مزيارتكب القيامم وعائلتك ميمكن ألصدقائك

ي تتطلب 
ات التى ة أو التغيير  المستمر.  معىل تعاونك مطفلك العزلة الذاتية ونشكرك من منك أو مكالمات اللحظة األخير

 
 روابط للمشاركة

 

  19 خالل جائحةتوجيهات المجلس ألولياء األمور ومقدمي الرعاية-COVID  هنا  

  هنا لغات مختلفة ب الحظر ع االمتثال أثناء يتشجلفيديوهات المجلس  

 ي التابع للبلديةمعلومات عن خط المس
  هنا  (We Are Bristol"نحن بريستول" ) اعدة المجان 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bristol.gov.uk%2Fschools-learning-early-years%2Fcoronavirus-covid-19-guidance-for-parents-guardians-and-carers-of-a-child-in-school&data=04%7C01%7C%7C2816759f132e4e93b71508d88c70e527%7C6378a7a50f214482aee0897eb7de331f%7C0%7C0%7C637413763788733528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4pAQwTkAw9w4ye6SdPEccssCziTgzhJIlEbj23I4SDM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bristol.gov.uk%2Fschools-learning-early-years%2Fcoronavirus-covid-19-guidance-for-parents-guardians-and-carers-of-a-child-in-school&data=04%7C01%7C%7C2816759f132e4e93b71508d88c70e527%7C6378a7a50f214482aee0897eb7de331f%7C0%7C0%7C637413763788733528%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4pAQwTkAw9w4ye6SdPEccssCziTgzhJIlEbj23I4SDM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLzBMJEVI_oKmf_QCT-_bBRjo_6FYZt7If&data=04%7C01%7C%7C2816759f132e4e93b71508d88c70e527%7C6378a7a50f214482aee0897eb7de331f%7C0%7C0%7C637413763788743529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OdmKffVoNy%2Bw3TypNGjoQZd2frY2sGiIGqdEBgbKsqE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLzBMJEVI_oKmf_QCT-_bBRjo_6FYZt7If&data=04%7C01%7C%7C2816759f132e4e93b71508d88c70e527%7C6378a7a50f214482aee0897eb7de331f%7C0%7C0%7C637413763788743529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OdmKffVoNy%2Bw3TypNGjoQZd2frY2sGiIGqdEBgbKsqE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wearebristol.co.uk%2Fcovid-19%2F&data=04%7C01%7C%7C2816759f132e4e93b71508d88c70e527%7C6378a7a50f214482aee0897eb7de331f%7C0%7C0%7C637413763788743529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A8XfrgdBGx%2BwW1VS7WfqdvO1wtc5Az7GqpJxTfhqaDY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wearebristol.co.uk%2Fcovid-19%2F&data=04%7C01%7C%7C2816759f132e4e93b71508d88c70e527%7C6378a7a50f214482aee0897eb7de331f%7C0%7C0%7C637413763788743529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A8XfrgdBGx%2BwW1VS7WfqdvO1wtc5Az7GqpJxTfhqaDY%3D&reserved=0

