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إلى أولیاء أمور طالب المرحلة الثانویة 
فصل الربیع  الدراسي مازال مستمراً  واآلن طالبنا بانتظار عطلة الریاضة التي 

یستحقونھا عن جدارة. یؤثر الوباء على مجتمعنا بأكملھ ، بما في ذلك المرحلة الثانویة. ھنا 
تحصل على معلومات مھمة إذا كان لدیك شاب/ة واحد أو أكثر في المدرسة الثانویة. 

اتبع القیود المفروضة حتى أثناء العطلة 
من المھم أن نتبع جمیًعا القیود حتى أثناء العطلة. ینطبق ھذا بغض النظر عما إذا كنا 

نقضي العطلة في المنزل أو في منطقة أخرى في السوید أو كنا مسافر ین إلى الخارج. 
للمزید من المعلومات 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer 

للمسافرین خارج السوید 
إذا سافر أحد أفراد األسرة إلى الخارج ، فیجب على األسرة بأكملھا البقاء في المنزل في 
الحجر الصحي العائلي لمدة سبعة أیام على األقل بعد العودة إلى المنزل. ینطبق ھذا حتى 
إذا لم یكن ولدكم طالب/ة  ا المرحلة الثانویة في الرحلة. ینطبق ھذا أیًضا إذا قام أحد أفراد 

األسرة باختبار نفسھ وأظھر االختبار / االختبارات أنھ غیر مصاب بكوفید -19. إذا 
سافرت األسرة كاملة إلى الخارج ، فإن الحجر الصحي العائلي ینطبق بالطبع على جمیع 

أفراد األسرة. 
للمزید من المعلومات 

Läs Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om vad du ska tänka på om du reser 
på sportlovet 

یتلقى طالب المرحلة الثانویة الذین یتابعون التعلیم عن بعد/وبالمراسلة صندوق غداء 
قرر مجلس التعلیم أن طالب المرحلة الثانویة التابعة لبلدیة أوبساال  سیحصلون على 

صندوق غداء  كل یوم خالل األسابیع التي یتابعون فیھا التعلم عن بعد وبالمراسلة. یمكن 
للطالب الحصول على صندوق غداء من روضة األطفال المحددة القریبة من مكان 
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/


Sida  ( )2 3

إقامتھم من یوم االثنین إلى یوم الجمعة خالل الساعات 08.00–07.30أو –12.00
 .12.30

ال یمكن لروضة األطفال تخزین الطعام لذلك یمكنك أخذ طعام یوم واحد فقط في كل مرة. 
یقوم الطالب بإبالغ مدیر المدرسة بحال رغبتھم بالحصول على الطعام خالل أسابیع 

التعلیم عن بعد وبالمراسلة. عندھا یحصل الطالب على مزید من المعلومات حول كیفیة 
متابعة طلب الطعام. 

استخدم الكّمامة في وسائل النقل العام 
من 7 ینایر/كانون الثاني 2021 ، توصي وكالة الصحة العامة السویدیة باستخدام الكمامة 
في وسائل النقل العام خالل فترة االزدحام. ھذا یعني أنھ یُنصح لألشخاص الذین یتنقلون 

بوسائل النقل العام ، حیث ال یمكن الحفاظ على مسافة من خالل حجز مكان ، بارتداء 
الكمامة خالل أیام  األسبوع في األوقات التي عادة یتنقل فیھا العدید من األشخاص: 

 07.00–09.00
أو  18.00–16.00. 

ھذه التوصیة لألشخاص المولودین في عام 2004 وما قبلھ ، أي األشخاص في سن 
المرحلة الثانویة وما فوق. 

یمكن للركاب الذین یتنقلون بواسطة UL ولیس لدیھم الفرصة للحصول على الكمامة أو 
نسیوا الكمامة الحصول على واحدة لتغطیة تنقالت یومھم من مركز UL الذي یقع في 

Uppsala resecentrum.  

للمزید من المعلومات 
Information på UL:s webbplats   

اإلجراءات في مدرستنا 
تقوم جمیع المدارس مع ممثلي السالمة المحلیین بإجراء تقییم المخاطر الخاص بھا . 

تختلف الظروف بین المدارس المختلفة ، على سبیل المثال یعتمد التقییم على شكل المبنى 
وعدد الطالب في المدرسة. یتم تحدیث اإلجراءات بناًء على وضع انتشار العدوى و 

النصائح والتوصیات الجدیدة من البلدیة ومصلحة شؤون المدارس ووكالة الصحة العامة 
والسلطات األخرى. 

أماكن عمل الموظفین 

 تتم جمیع اجتماعات الموظفین أون الین. •

یتم تنظیم أماكن الموظفین حسب عدد األشخاص المسموح لھم بالبقاء في •
كل غرفة للتقلیل االزدحام ، یتم استخدام المزید من الغرف لتناول طعام 

الغداء وأثناء تنظیم العمل الخاص. 

https://www.ul.se/sidfot/om-ul/aktuellt/folkhalsomyndighetens-rekommendation-om-munskydd-i-rusningstrafiken/
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إجراءات أخرى 

لدینا نطاق تنظیف مكثف لجمیع األسطح . •

یوجد عالمات المسافة على األرض في الممر الطویل وفي غرفة الطعام •
ویتم نشر المعلومات حول المدرسة. 

نشجع الطالب على نظافة الیدین الجیدة والتباعد االجتماعي. •

لدینا أماكن بھا كحول یدوي. •

تفتح النوافذ للتھویة بین الدروس. •

الحد من انتشار العدوى مسؤولیتك 

إن الحد من انتشار العدوى ھو مسؤولیتك - حتى أثناء عطلة الریاضة. یمكن للخیارات 
التي تقوم بھا أن تنقذ األرواح وتمكننا من العودة إلى الحیاة الطبیعیة بسرعة أكبر. بالمقابل 
یمكنك القیام بالكثیر من األنشطة الترفیھیة خالل عطلة الریاضة بطریقة مالئمة للظروف. 
حافظ على المسافة ، وغادر إذا كان ھناك الكثیر من األشخاص في المكان واتبع توصیات 

وكالة الصحة العامة. مًعا  نحد من انتشار العدوى. 

Här hittar du länkar till olika tips på sportlovsaktiviteter 

Här får du tips på utomhusaktiviteter och digitala upplevelser 

Här kan du läsa lite mer om de gemensamma åtgärder och råd från Uppsala kommun  

أخیًرا أود أن أذكر باتباع التوصیات التي تقضي بوجوب بقاء الطالب في المنزل عند 
أدنى أعراض واالتصال ب se.1177 ألخذ العینات. ال یزال من المھم االھتمام بنظافة 

الیدین وأن یبقى الطالب في المنزل لمدة 48 ساعة على األقل بدون أعراض قبل العودة 
إلى المدرسة. استمر في تجنب التواصل غیر الضروري مع اآلخرین. 

اآلن أتمنى لكم جمیًعا إجازة سعیدة.  

اعتنوا بأنفسكم! 

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/corona-och-covid-19/rad-till-allmanheten/Tips-pa-sportlovsaktiviteter/
https://www.uppsala.se/kampanjsidor/minskad-smittspridning-ar-ditt-ansvar/
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/corona-och-covid-19/
http://www.1177.se

