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Friday 5th March 2021 
Dear Parents  
We have recently received two pieces of information from the Government which they have 
asked us to share with you as parents of pupils in our school.  We hope that you will find the 
information helpful.  The first concerns the ways in which pupils can travel to and from school 
safely: 

 if you live a short distance from your school or college, walk, cycle or scoot to and from 
school wherever it is possible and safe to do so 

 avoid sharing a car with anyone outside of your household or support bubble 

 if you are using public transport to get to school or college, plan ahead and allow more 
time for your journey 

 when you are travelling by public or dedicated school transport, don’t forget to: 

o wear a face covering (unless you are exempt, including if you are aged 11 and 
under). It is important you wear them for the entirety of your journey, including 
inside a bus or train station 

o social distance where possible 
o wash or sanitise your hands regularly 
o be considerate to fellow passengers and staff. 

 

In addition, the Government has made the following announcement about the availability of 
tests for all members of each household: 

 NHS Test and Trace announced earlier this week, that all adults in households with 
school and college age children without symptoms can now access regular rapid 
coronavirus (COVID-19) testing. 

 Undertaking regular, rapid coronavirus (COVID-19) testing helps reduce transmission 
of the virus. Parents and other adults in households with children at school or 
college, who do not have symptoms, can now access regular, rapid coronavirus 
(COVID-19) testing. This includes childcare and support bubbles. Tests are fast, easy 
and completely free. There are different ways for a household, childcare or support 
bubble to collect their test to take at home, twice-weekly: 

o through your employer, if they offer testing to employees 
o by collecting a home test kit from a local test site – anyone aged 18 or over can 

collect 2 packs of 7 tests 
o by ordering a home test kit online – please do not order online if you can access 

testing through other routes, this frees up home delivery for those who need it most  
If you have any queries about the tests, and you live in England, please call 119 (free from 
mobiles and landlines). Lines are open every day from 7am to 11pm. 
Children of primary school age (and below) without symptoms are not being asked to take a 
test. 
Testing is voluntary, but strongly recommended to all who are eligible. Alongside the 
vaccine, washing hands, wearing face coverings, and maintaining social distancing, rapid 
testing plays a vital role in reducing transmission rates. Getting into the habit of regular 
testing as part of our everyday lives will help us all to play our part and do what we can to 
protect each other. 

 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff
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 ولي األمر الكريم،
 

لقد تلقينا مؤخًرا مزيداً من المعلومات من الحكومة والمطلوب منا إطالعك عليها. نأمل أن تجد هذه المعلومات مفيدة. 
 المدرسة والعودة إلى المنزل بأمان:يتعلق الجزء األول بالطرق التي يمكن للتالميذ من خاللها الذهاب إلى 

 

 
إذا كنت تسكن قريباً من المدرسة، يمكنك المشي أو ركوب الدراجة أو استخدام السكوتر من وإلى المدرسة حيثما • 

 كان ذلك ممكنًا وآمنًا للقيام بذلك
 تجنب مشاركة السيارة مع أي شخص خارج أسرتك أو فقاعة الدعم الخاصة بك• 
م وسائل النقل العام للوصول إلى المدرسة ، نرجو منك التخطيط لرحلتك مسبقًا واترك وقتاً كافياً إذا كنت تستخد• 

 للرحلة
 عند استخدام وسائل النقل العام أو الخاصة بمدرستك ، ال تنس:• 

o  طوال  عاًما أو أقل(. من المهم أن ترتديها 11ارتداء الكمامة )ما لم تكن معفيًاً، بما في ذلك إذا كان عمرك

 رحلتك، بما في ذلك داخل الحافلة أو محطة القطار
o االلتزام بالتباعد االجتماعي حيثما أمكن ذلك 
o اغسل و عقم يديك بانتظام 
o .مراعاة الركاب والموظفين 

 باإلضافة إلى ذلك ، أصدرت الحكومة اإلعالن التالي حول توفر اختبارات الفيروس لجميع أفراد األسرة:
 

 
في وقت سابق من هذا األسبوع ، أن جميع البالغين في األسر التي لديها  NHSأعلنت خدمة التتبع والتعقب التابعة لـ • 

أطفال في سن المدرسة والجامعة ممن ال تظهر عليهم األعراض يمكنهم اآلن الحصول على اختبار وباء كورونا 
 السريع.

 
ليل انتقال الفيروس. يمكن ألولياء األمور وغيرهم من البالغين في يساعد إجراء فحص وباء كورونا السريع على تق• 

األسر التي لديها أطفال في المدرسة أو الكلية، والذين ال تظهر عليهم األعراض، الحصول على اختبار وباء كورونا 
من  وهذا يشمل خدمة رعاية األطفال ومجموعات الدعم. الفحص سريع وسهل ومجاني. هناك طرق مختلفة يمكن
 خاللها لألسرة أو خدمة رعاية األطفال أو مجموعة الدعم الحصول على االختبار في المنزل مرتين في األسبوع:

 
o من مكان العمل، في حال إعطائهم التحليل للموظفين 
o  عاًما  18يمكن ألي شخص يبلغ من العمر  -يمكن الحصول على عدة اختبارات منزلية من مراكز االختبار المحلية

 اختبارات 7أو أكثر الحصول على عدتي اختبار تحتوي كل منهما على 
o  رنت إذا كان بإمكانك الحصول على االختبار يرجى عدم الطلب عبر اإلنت - اإلنترنت عبرطلب عدة االختبار المنزلية

 من خالل طرق أخرى، فهذا يوفر خدمة التوصيل إلى المنازل لمن هم في أمس الحاجة إليه
 

ُ من الهواتف المحمولة  119ألي استفسارات بخصوص آلية التحليل يرجى االتصال  يرجى االتصال بـ  )مجانا

 مساًء. 11صباًحا حتى  7ة يوميًا من الساعة والخطوط األرضية في انجلترا(. الخطوط مفتوح
 

 ال يُطلب من األطفال في سن المدرسة االبتدائية )وما دون( الذين ليس لديهم أعراض إجراء التحليل.
 

التحليل غير إلزامي، لكن يوصى به بشدة لجميع المؤهلين. إلى جانب اللقاح وغسل اليدين وارتداء الكمامة والحفاظ 
جتماعي. يلعب التحليل السريع دوًرا حيويًا في تقليل معدالت انتقال العدوى. إن التعود على استخدام على التباعد اال

 التحليل كجزء من حياتنا اليومية سيساعدنا جميعًا على حماية أنفسنا ومن حولنا.
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