
 

 

 2قائمة استعدادات أولیاء األمور لمستوى اإلنذار 
إلى  ثواتحد. 2سیعود األطفال والیافعین إلى خدمات التعلیم المبكر والمدارس أثناء مستوى اإلنذار 

 . حول ما ھو متوقع حین عودتھم إلى الحیاة المدرسیة الیومیة مأطفالك

 تحدثوا مع أطفالكم عن سبب أھمیة تصرفھم بحذر أثناء وجودھم في خدمة التعلیم المبكر أو المدرسة

فوا بحذر وبعقالنیة   تصرَّ

 . یجب أن یباشر األطفال بالذھاب إلى خدمة التعلیم المبكر أو المدرسة �

حاولوا أن  –غسل الیدین ھو أھم شيء یمكن ألطفالكم القیام بھ للحفاظ على سالمة الجمیع  �
 . تجعلوا من غسل الیدین بانتظام شیئا ممتعا من خالل تردیدھم ألغنیة مفضلة أثناء غسل أیدیھم

رسة ذّكروا أطفالكم بأننا دائماً نغسل أیدینا قبل تناول الطعام أو اللعب في الخارج أو بعد مما �
 .الریاضة أو اللعب مع اآلخرین، وبعد لمس األسطح الصلبة

سیتم إعادة األطفال الذین یذھبون . إذا كان طفلكم مریضاً، فیجب علیھ البقاء في المنزل �
 .للمدرسة أو المركز وھم مرضى إلى منازلھم

 .تحدثوا إلى خدمة التعلیم المبكر أو المدرسة إذا كانت لدیكم أیة أسئلة �

 فلكم بحاجة إلى البقاء في المنزلإذا كان ط

یجب على طفلك البقاء في المنزل فقط إذا كان عرضة أكثر لخطر اإلصابة بمرض شدید من  �
COVID-19أو كان في عزلة، أو في انتظار نتائج فحوصات ،. 

 .اتصلوا بالتعلیم المبكر أو المدرسة لمناقشة استمرار دعم التعلم المنزلي �

 التعلم عن بعد على الموقعمزید من المعلومات حول  �
learning/-19/distance-https://www.education.govt.nz/covid  

 األطفال األصغر سنا

 . نرید أن یكون الجمیع سعداء وبصحة جیدة، ویمكنھم المساعدة في القیام بذلك �

ً اجعلوا  � الطفل یختار أغنیتھ المفضلة، واجعلوه  ادعو -غنوا األغاني  !غسل الیدین أمراً ممتعا
 . یتفرج على مقطع فیدیو حول تغسیل الیدین

. لكم أنھ إذا لم تكن أیدینا نظیفة، فیمكن أن یؤدي ذلك إلى إصابتنا بالمرضاطفاشرحوا ال �
اللعب في الخارج أو اللعب مع اآلخرین،  الطعام أوذّكروھم بأننا دائماً نغسل أیدینا قبل تناول 

 .وبعد اللعب على األسطح الصلبة

مساحة "تحدثوا معھم عن كیفیة إعطاء اآلخرین . ذّكروھم بترك المسافات اآلمنة والمعقولة �
 . وعدم االقتراب بما یكفي للشعور بأنفاس اآلخرین -" للتنفس

بھ؛ وأن تقاسم الطعام أو المشروبات قد اشرحوا للطفل بأن علیھ تناول طعامھ وشرابھ الخاص  �
 . یؤدي إلى اتساخ أیدینا ومن ثم نصاب بالمرض

  لألطفال في سن المدرسة

 .نرید أن یكون كل من في نیوزیلندا بخیر، ویمكنھم المساعدة في القیام بذلك �

https://www.education.govt.nz/covid-19/distance-learning/
https://www.education.govt.nz/covid-19/distance-learning/


 

 

 
 مساحة"تحدثوا معھم عن كیفیة إعطاء اآلخرین  .ذّكروھم بترك المسافات اآلمنة والمعقولة �

 . وعدم االقتراب بما یكفي للشعور بأنفاس اآلخرین -" للتنفس

جعلوا ا .اشرحوا لطفلكم أنھ إذا لم تكن أیدینا نظیفة، فیمكن أن یؤدي ذلك إلى إصابتنا بالمرض �
أثناء تغسیل  مفضلةمن غسل الیدین بانتظام شیئا ممتعا باالستعانة بأغنیة مفضلة أو بلعبة 

 .حول تغسیل الیدیناعرضوا لھم فیدیو  .أیدیھم

ذّكروا أطفالكم بأن یغسلوا أیدیھم دائماً قبل تناول الطعام أو اللعب في الخارج أو اللعب مع  �
اآلخرین، أو بعد ممارسة النشاطات الریاضیة أو بعد اللعب على األسطح الصلبة بما في ذلك 

 .ساحات اللعب الخارجیة

 . أي طعام أو شراب آخر اشرحوا للطفل بأنھ ال ینبغي لھ مشاركة غدائھ أو �

 . دعوا طفلكم یعرف بأنھ سیرى المزید من التنظیف لمدرستھ وفصلھ الدراسي �

قد یكون ذلك جزءاً من . اشرحوا لطفلكم بأن بعض األطفال قد یختارون ارتداء أقنعة الوجھ �
 .وشجعوه على احترام خیارات اآلخرین. الصحیةممارساتھم لثقافاتھم أو دعماً الحتیاجاتھم 

 لألطفال األكبر سنا، ذكروھم بالتصرف بحذر واالختالط بشكل آمن
مساحة "تحدثوا معھم عن كیفیة إعطاء اآلخرین  .ذّكروھم بترك المسافات اآلمنة والمعقولة �

 . وعدم االقتراب بما یكفي للشعور بأنفاس اآلخرین –" للتنفس

وجودھم في األماكن العامة، عند . ذّكروا الشباب باالختالط مع األشخاص الذین یعرفونھم �
 .علیھم محاولة الحفاظ على مسافة مترین بینھم وبین أي أشخاص ال یعرفونھم

ذكروا أطفالكم الشباب بأنھ من األھمیة احتفاظھم بسجل عن األماكن التي یرتادونھا  �
ویمكن أن  .واألشخاص الذین یلتقون بھم من أجل الحفاظ على سالمة جمیع النیوزیلندیین

 .ھذا اإلجراء في الحفاظ على سالمة اآلخرین من خالل تتبع االحتكاك من اآلخرین یساعد

وقد یكون ذلك جزءاً من . ذّكروا أطفالكم بأن بعض الشباب قد یختارون ارتداء أقنعة الوجھ �
 .وشجعوھم على احترام خیارات اآلخرین. لصحیةممارساتھم لثقافاتھم أو دعماً الحتیاجاتھم ا

  
 

 


