األهل األعزاء
إن استمرار التعاون بيننا في مواجهة فايروس "كوفيد" سيساهم بشكل أساسي في ضمان سالمة جميع الطالب وعائالتهم وسالمة
ّ
ّ
المعلمين والموظفين .وفي هذا االتجاه نعيد تذكيركم بقواعد التعامل المدرسي مع التي استخلصناها من األسئلة األكثر تداوالً في
ّ
مجتمعنا الدراسي:
ّ
ق
. 1ماذا أفعل إذا كان ابني /ابنتي يعاني /تعاني من أعراض "كوفيد" بما في ذلك السعال والحمى وفقدان حاسة التذو أو
الشم والتهاب الحلق و  /أو الصداع الشديد؟
هذه األعراض المعروفة يجب أن تؤخذ على محمل الجد في حال مالحظتها؛ وبالتالي يجب إبقاء الطالب/ة في المنزل ،وكذلكالطبية في المدرسة بذلك ليصار إلى اتخاذ
ثم إبالغ المشرفة
ّ
ّ
كل من كان على اتصال مباشر به/ا من األشقاء والشقيقات ،ومن ّ
اإلجراءات المناسبة وفقاً لتوصيات و ازرة الصحة ،واحتساب فترة التغيب عن الحضور المباشر.
مصابا بأعراض "كوفيد"؟
. 2ماذا سيحدث إذا أرسلت ابني /ابنتي إلى المدرسة
ً
سيتم عزل الطالب/ة فو اًر ،واالتصال باألهل للحضور إلى المدرسة واصطحابه/ا إلى المنزل ،وتطبيق اإلجراءات المناسبة.. 3ماذا أفعل إذا كان أحد أفراد أسرتي أو أحد الجيران الذين اختلطنا بهم يعاني من أعراض "كوفيد"؟

الطبية إلبالغكم بالبروتوكول المتّبع.
يتم التواصل مع المشرفة
ّ
ال يجوز إرسال الطالب/ة في هذه الحال إلى المدرسة ،على أن ّ. 4ماذا أفعل إذا جاءت نتيجة فحص  PCRألحد أفراد أسرتي إيجابية؟
ويتم التواصل سريعاً مع المشرفة الطبية التخاذ اإلجراءات المعتمدة من قبل و ازرة
يح ّظر إرسال الطالب/ة في هذه الحالّ ،
الصحة.
لمتبع في حال الرجوع من السفر؟
. 5ما اإلجراء ا ّ
يجب أن يبقى الطالب/ة في المنزل لمدة  10أيام بعد إج ارء فحص  PCRفي المطار ،أو يمكن إعادة الفحص بعد ثالثة أيامأيام من تاريخ إجراء الفحص األول وفي حال جاءت النتيجة سلبية يمكن الحضور إلى المدرسة( .يتلقى الطالب/ة الدروس خالل
عبر االنترنت خالل فترة التغيب)
صف ابني /ابنتي بسبب اكتشاف حالة "كوفيد"؟
. 6ماذا أفعل إذا تم إقفال ّ

ثم إبالغنا
 في هذه الحال يجب مراقبة ولدكم /ابنتكم عن كثب ،وإجراء فحص  PCRفي حال ظهور ّأي من األعراض ،ومن ّ
(إن احتمال انتقال العدوى داخل صفوفنا ضعيف جداً بفعل اإلجراءات المتّخذة)
بذلكّ .
. 7ماذا أفعل إذا ظهرت على ابني /ابنتي أعراض البرد أو األنفلون از مثل التهاب الحلق أو السعال أو العطس أو الحمى؟

فإن الوقاية تفرض إبقاء الطالب/ة
 ًاأن أعراض األنفلون از و "كوفيد" يمكن أن تتداخل مع أعراض نزالت البرد الشائعةّ ،
نظر إلى ّ
في المنزل إلى حين زوالها.
يمكنكم االتصال بنا من خالل رسالة مباشرة على  Microsoft Teamsأو عبر البريد اإللكتروني على
 info@greenfieldcollege.comأو عن طريق االتصال بالمدرسة خالل ساعات العمل.

Dear Parents,
We kindly ask that you contact your child’s supervisor or director in case of any serious illnesses
or exposure to COVID-19 that occurs or has occurred during our virtual sessions. This will help
us ensure the safety of all students, teachers, and staff upon our return to physical lessons. You
can contact us through direct message on Microsoft Teams, by email at
info@greenfieldcollege.com, or by calling the school during the opening hours.
Thank you

Detailed Guidelines for Contacting the Administration

1. What should I do if my child has Covid symptoms including coughing, fever, loss of taste
or smell, sore throat and/or severe headache?
- These now well-known symptoms of Covid should be taken extremely seriously. Students with
these symptoms should stay at home and should not attend physical classes. Additionally, siblings
and those who have been in direct contact with them should also stay at home until the school
nurse has cleared them to return to physical lessons. We will follow the Ministry of Health’s
guidelines regarding PCR testing requirements according to the age of the student.

2. What will happen if I send my child to school with Covid symptoms?
-Any student who attends physical classes while exhibiting any of these symptoms will be sent
home immediately. You will be asked to take your child and his/her siblings home until PCR
testing and isolation protocol have been followed.

3. What do I do if someone in my household or we have been in contact with someone who
has Covid symptoms?
-Do not send your children to school if someone in your household or has Covid symptoms. If
you or your child has been in contact with someone with Covid symptoms, please contact the
school for the proper protocol.

4. What do I do if someone in my household tests positive for Covid?
-Do not send your children to school. Contact your son or daughter’s supervisor or the school
nurse for testing protocol and further instructions.

5. What procedure do we follow if my child has traveled recently?
-Your child should do the PCR test in the airport and a repeat PCR three days later. If both are
negative, he/she may return to school. If the second PCR is not conducted, the student should
remain home attending online classes for ten days.

6. What should I do if my child’s class has been sent home due to a case of Covid?
- The risk of transmission is very low due to the safety precautions taken but you should monitor
your child. A PCR should be conducted if your child shows symptoms of Covid.

7. What do I do if my son or daughter has cold or flu symptoms such as sore throat, coughing,
sneezing, body aches, or fever?
- Since the symptoms of influenza and Covid can overlap with common cold symptoms, we ask
that you err on the side of caution and keep your child at home attending virtual sessions until
he/she is well. Contact the administration with details of the illness so the school nurse can liaise
with you concerning a return to school.

