
 

 مشاوره برای والدین قبل از بازگشایی مدارس

 کلمه 358

 انجام میدهند.، دانش آموزان و خانواده های آنها زگشایی ایمن مدارس برای کارمندانهمه تالش زیادی برای اطمینان از با
 

 .داریمهمه را ایمن نگه ، که در آنجا دارد که باید از آنها پیروی کنیدقوانین و روالهای جدیدی وجود 

و احساس خوشبختی و هیجان می کنند. ممکن است برخی از بازگشت  هستندبیشتر دانش آموزان منتظر بازگشت به مدرسه 
است. بسیاری از آنها به زودی دوباره عادت خواهند کرد تا در زمان تغییر این یک پاسخ عادی کمی احساس نگرانی کنند. 
ت مانند ارتباط مجدد با دوستان و شرک -از جنبه های مثبت بازگشت یادآوری کنید  نهابرگردند. به آبه قوانین و روالهای جدید 

 مجدد با فعالیت های مدرسه.
 

برای  پارچه ن حاصل کنید که کودک شما از پوشششستشوی خوب دست برای همه دانش آموزان مهم خواهد بود. اطمینا
 آرنج خود استفاده می کند. ازیا و پوشاندن سرفه یا عطسه 

 

 .خواهیم بردرا به کار  فاصله اجتماعی، مدارس مراحل در مقاطع ابتدایی و پس از دبستان

، اما ممکن است در غالفها سازماندهی ه باشندنداشت فاصله اجتماعیدر دبستان ممکن است کودکان خردسال نیازی به تمرین 
 وجود داشته باشد. سوار کردنورد ترک و شوند. همچنین ممکن است قوانین جدیدی در م

 

، متری 2ت عدم امکان فاصله فیزیکی کارکنان کلیه مدارس و دانش آموزان بعد از دبستان موظف هستند که در صور

 ند.انصورت خود را بپوش
 

 به مدرسه برود.پیاده روي و یا چرخه  طریقکودک خود را تشویق کنید در صورت امکان و ایمن از 
 

دبستان باید اده می کنند و دانش آموزان ، دانش آموزان هر روز از صندلی اختصاصی استفحمل و نقل مدرسهوسایط در 
 ، از ماسک صورت استفاده کنند.انتظار و هنگام سوار شدن اتوبوس هنگام

 

 که هنگام بازگشت کنید. با هم در خانه صحبت خواهم کردمدارس در مورد بازگشایی مستقیم با خانواده ها ارتباط برقرار 
به مدرسه انتظار چه چیزی را دارید. شما باید به مدرسه از هرگونه نگرانی درباره تجربه یادگیری فرزندتان در دوره 

 تعطیلی مدرسه اطالع دهید.
 

 . کودک خود را ترغیب کنید که به تدریجخواهیم کردانجام امور روزمره سالم در تنظیم بازگشت مدرسه به شما کمک 
 .نزدیک تر کندو معرفی  رسه استفاده می شودمد جریانروالهای خواب را که به برنامه هایی که در 



 

 ، ورزش کند و دوباره با دوستان خود ارتباط برقرار کند.کودک خود کمک کنید تا سالم بخوردهمچنین به  

 
تا  خواهم کردآنها از دانش آموزان حمایت  که تحصیل در خانه در حین تعطیلی مدرسه آسان نبوده است و دانندمعلمان می 

 د.شونبرای یادگیری آماده 
 

، تنگی نفس یا مشکالت تنفسی یا از بین رفتن یا تغییر حس بویایی یا دارد از جمله تب، سرفه Covid-19کسی که عالئم 

رباره انزواي خود رعایت د HSEسلیقه خود نباید در مدرسه شرکت کند. لطفاً با پزشك خود تماس بگیرید و از راهنماي 

كنید. اطمینان حاصل کنید که دانش آموزان می دانند اگر در مدرسه احساس ناخوشایندی دارند باید سریعاً به معلم خود 
 بگویند.

 

 داریم. ه به مدرسه، نقشما در بازگشت ایمن هم ای به یاد داشته باشید که همه

 .مراجعه کنید gov.ie/backtoschoolبرای اطالعات بیشتر به 

 


