أعزائي أولياء األمور ومسئولي الرعاية
نعلم أن هذا الوقت مصدر قلق للجميع ،خاص ًة إذا كان لديك طفل من المحدد له أن يذهب للمدرسة في شهر أغسطس.
ونحن مثلكم ،ننتظر التعليمات الرسمية بخصوص إعادة فتح المدارس .ال يمكننا الجزم بالموعد المحدد الذي سيبدأ طفلك
فيه الدراسة ،إال أننا نريد طمأنتك إلى أن الصفوف الدراسية بيئة آمنة وأننا سنرحب بهم بحرارة .سنخبركم بآخر
التطورات ما إن تصل إلينا.
أمرا صعبًا لذا سنركز
نعلم بالقيود العديدة التي حدّت من حركة الجميع واحتكاكهم باآلخرين .وقد يصبح الذهاب للمدرسة ً
في البداية على التأكد من أن كل طفل يحصل على الترحيب الالزم ويجد شيئًا يحبه في المدرسة .يتعلم األطفال بشكل
أفضل عندما يشعرون باألمن ،واالطمئنان ،والسعادة .سالمة أطفالنا هي أولويتنا األولى.
في إدنبرغ ،تعمل جميع مدارس الصفوف األولى واالبتدائية م ًعا على مشروع واحد كبير بكتاب مايكل روزين سنذهب
في رحلة صيد الدببة .وذلك يعني أنه بغض النظر عن المدرسة االبتدائية التي سيلتحق بها أطفالك ،فستكون القصة
مألوفة لهم وسيتبادلون ذات الخبرات مع أقرانهم .ستجد األنشطة األسبوعية على
مباشرا يوم 18مايو .2020
 ،www.bearhuntedinburgh.wordpress.comوالذي سيكون بثًا
ً
تظهر األبحاث أن الخبرات المشتركة هي واحدة من طرق دعم األطفال في فترات انتقالهم.
أمر مه ٌم في تطوير قدراتهم اإلدراكية ومعارفهم .ال تقلق إذا
نعلم أن العائالت تشجع أطفالها على التعلم في المنزل ،وهو ٌ
كان طفلك يفتقد لبعض المهارات .كل طفل هو شخص مستقل بذاته والمدارس االبتدائية متخصصة ومستعدة للترحيب
ق نظرةً على منشور 'لماذا يع ّد
بالجميع .ما إن يلتحق طفلك بالصف األول فسيكون ً
قادرا على اللعب والتعلم معًا .رجا ًء أل ِ
االنتقال مه ًما؟' على موقع مدرسة طفلك اإللكتروني للمزيد من المعلومات.
الحفاظ على سالمة أطفالنا جميعًا هو من أولوياتنا ،لذا فإننا سنتبع تعليمات الوقاية الصحية في أسكتلندا والحكومة
األسكتلندية بخصوص الصحة والنظافة الشخصية أثناء مساعدتنا لألطفال والمجتمعات على االنتقال للحضانة أو
المدرسة.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

لين بيترسون
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