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والدین و مراقبان عزیز،
خوشحالم که این هفته توانسته ایم در ساحهٔ عملی از دانشجویان استقبال کنیم .آموزش در ساحهٔ عملی نه تنها برای آموزش بلکه
برای سالمت روان کودکان ما نیز حیاتی است.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بازگشت به مدرسه\مکتب ،به صفحهٔ انترنتی ما مراجعه کنید.
)School arrangements - back to school (COVID-19) (leicester.gov.uk

من می خواهم یادآوری کنم که در حالی که مدارس\مکاتب برای دانش آموزان باز است ،ما هنوز هم باید از دستورالعمل های
ملی پیروی کنیم .این محدودیت ها برای محافظت از شما و عزیزان تان و کاهش شیوع ویروس کرونا وجود دارد.

➢ شما اجازه ندارید در خانه با کسی که با او زندگی نمی کنید یکجا شوید ،این شامل مهمانی های تولد و تاریخ های بازی
و غیره است.
➢ شما فقط جازاه داردید تا با یک شخص دیگر از فامیل دیگر در یک فضای بیرونی مالقات کنید.
این عالوه بر توصیه های کلیدی صحت عامه در مورد شستن مداوم دست ها ،پوشیدن روکش در صورت ،حسب لزوم و حفظ
فاصلهٔ اجتماعی است؛ همه ما باید تا آنجا که ممکن است در خانه بمانیم.
برای اطالعات بیشتر در مورد راهبرد دولت و تاریخ های مشخص به ویب سایت دولت مراجعه کنید .
)COVID-19 Response - Spring 2021 - GOV.UK (www.gov.uk
لطفا ً به یاد داشته باشید که این تاریخ ها ثابت نیستند و در صورت عدم تغییر یا بدتر شدن وضعیت ویروس کرونا می توانند تغییر
کنند.
من می خواهم از شما برای پیروی از این دستورالعمل ها تشکر کنم .من می دانم که این برای هیچ یک از ما آسان نبوده است و
هم ٔه ما می خواهیم به نوعی زندگی عادی برگردیم .اگر ما به پیروی از دستورالعمل ها ادامه دهیم و فقط برای مدت اندک دیگر
مالقات نکنیم ،امیدهای ما برای یک تابستان عادی می تواند به واقعیت تبدیل شود.
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