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 ز،ی و مراقبان عز نی والد
 

زش بلکه  وآم ینه تنها برا ی. آموزش در ساحهٔ عملمی استقبال کن  انی از دانشجو یدر ساحهٔ عمل  می هفته توانسته ا نی خوشحالم که ا

 است.  یات ی ح  زی سالمت روان کودکان ما ن  یبرا

 .دی ما مراجعه کن  یانترنت ، به صفحهٔ مکتب\در مورد بازگشت به مدرسه شتری کسب اطالعات ب  یبرا

19) (leicester.gov.uk)-back to school (COVID -School arrangements  

 

  یاز دستورالعمل ها  دی دانش آموزان باز است، ما هنوز هم با ی مکاتب برا\که مدارس یکنم که در حال یادآور ی خواهم  یمن م

 کرونا وجود دارد.  روس ی و وعی و کاهش ش تان زانی محافظت از شما و عز یها برا ت ی محدود نی ا. می کن  یروی پ  یمل

 

  ی باز یها خی تولد و تار یها یشامل مهمان  نی ا د،ی شو کجای  دی کن  ی نم یکه با او زندگ  ی در خانه با کس دی شما اجازه ندار ➢

 است.  رهی و غ
 

 . دی مالقات کن  یرون ی ب  یفضا ک ی در  گری د ل ی از فام گری شخص د ک ی تا با  دی شما فقط جازاه دارد ➢
 

روکش در صورت، حسب لزوم و حفظ    دنی صحت عامه در مورد شستن مداوم دست ها، پوش  ی دی کل ی ها هی عالوه بر توص نی ا

 .می تا آنجا که ممکن است در خانه بمان   دی همه ما با ؛ است یاجتماع هٔ فاصل 

  .دی دولت مراجعه کن  تی ب سای مشخص به و یها خی در مورد راهبرد دولت و تار شتری اطالعات ب  یبرا

GOV.UK (www.gov.uk) -Spring 2021  -19 Response -COVID 

  ریی توانند تغ یکرونا م روسی و  تی بدتر شدن وضع ای  ریی و در صورت عدم تغ ستندی ها ثابت ن  خی تار نی که ا دی داشته باش ادی لطفاً به 

 کنند.

از ما آسان نبوده است و    کی  چی ه ی برا نی دانم که ا یدستورالعمل ها تشکر کنم. من م نی از ا ی روی پ  یخواهم از شما برا  یمن م

  رگی مدت اندک د یو فقط برا می از دستورالعمل ها ادامه ده ی روی . اگر ما به پ می برگرد یعاد یزندگ  یبه نوع می خواه ی همهٔ ما م

 شود.  لی تبد تی تواند به واقع  ی م یتابستان عاد کی  ی اما بر یدهای ام م،ی مالقات نکن 

 ارادتمند شما

 

 وان براونی ا

 ستری شهر ل   یصحت عامه، شورا  سی رئ 

Ivan Browne, Director of Public Health, Leicester City Council 
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