
 

 
انوروك سو/.ف نع ءا(الل قئاقح     

 

ضرملل ة+س(ئرلا ضارعألا  

78 انوروك سو/.فل ة+س(ئرلا ضارعألا   

() عافترا
ساVق Tإ اًمئاد جاتحت. كرهظ وأ كردص سمل دنع ةرارحلاE رعشC كنأ *(?ع= اذهو - 37.8 قوف ةرارحلا ةجرد *  

ةرارحلا ةجرد  

\]اجف لاعس
اذإ ةعاس 24 لالخ ab`أ وأ لاعس تاefن 3 وأ ، ةعاس نم ab`أل د=دشلا لاعسلا *(?ع= اذهو - رمتسمو *  

(]اعت تنك
داتعملا نم أوسأ نوك= دقف ، لاعسلا نم ةداع *  

() atيغت وأ نادقف
{| يأ قوذت وأ مش كنكم= ال هنأ تظحال كنأ *(?ع= اذهو - قوذتلا وأ مشلا ةساح *

() فالتخاوأ ، ء*
*  

داتعملا نع ءاVشالا ضعE ةحئارو معط   

ضارعألا ەذه نم يأ ك=دل نا� اذإ طقف صحفلل عضخت نأ بج=  

؟كلفط Cع ضارعأ ترهظ اذإ لعفت اذام  

() ضارعألا ەذه نم ab`أ وأ ةدحاو هVلع ترهظ اذإ ةسردملا Tإ كلفط راضحإ مدع ��ري
لاصتالا كVلع بج= .ل((aملا *  

Eإل ةسردملاEمهغال Eقلا نكم= .كلذ نم نكمتت نأ درجمVما Eع كلذa� نع وأ  0151709 �1062ع ةسردملا بتكم  
schoolclosures@st-patricks.liverpool.sch.uk لإلا£a¤و[)

* د¥�aلا  ق¥¦ط   

(]و¤a£لإ د¥¦ب لاسرإ ��atف ، عeبسألا ة=اهن ةلطع لالخ ةVباج=إ ةجV¨ن ترهظ اذإ 
* . 

صاخشألاو كلفط fghي نأ بجZ .ضارعألا ەذ` نم ̂.[أ وأ دحاو هZدل ناX اذإ ةسردملا Tإ كلفط RSحت ال ركذت   
mS نوش(عZ نيذلا

كلSS.م 8  

*Tاتلا طEارلا لالخ نم وأ 119 مقرلاE لاصتالا ��ري زجحللل .كلفط را¬تخا بج= .  

 https://self-referral.test-for-coronavirus.service.gov.uk/antigen/name 

ل((aملا ةرداغم ة·ألل نكم¥و ةسردملا Tإ ةدوعلا مهنكمVف انوروك مهيدل نك= ملو ةVبلس ةجV¨نلا تنا� اذإ . 

 

() ءاق¬لا( مهسفنأ لزع مهيلع بجVف ، ةVباج=إ را¬تخالا ةجV¨ن تنا� اذإ 
اما .ضارعألا ءدE نم ما=أ 10 ةدمل )ل((aملا *  

Eا(¤
() ءاق¬لا مهيلع بجVف ە·الا دارفا *

ضارعألا روهظ تقو نم اًموي 14 ةدمل ل((aملا * . 

() ضارعأ كلفط �ع ترهظ اذإ
روضحلل روفلا �ع كE لاصتالا مت«سو ، ەدرفمE ةفرغ Tإ هلقن مت«سف ، ةسردملا *  

روفلا �ع همالتساو . 

ىودعلا راشvنا فقول اهب ما+قلا اننكمZ ءا+شأ  

(½رملا دارفألاE لاصتالا نم للق  



داتعملا نم ab`أ ¿ادVج ك=د= فظن  

() اهيمرب مق مث ،  هVقرولا ل=دانملا لمعتسا لاعسلا وا سطعلا دنع -*Áفنتلا زاهجلا ةفاظن �ع هظفاحملا
ناÃملا *  

نيدVلا atهطت وأ لسغE مقو صصخملا  

*Åامتجالا دعا¬تلا �ع ظافحلا  

فرغلا مهلوخدو مهترداغم ءانثأ كلذ لافطألا لعفVس .امهمVقعتو ةVناث 20 ةدمل نيدVلا لسغ  

 

mS صخش راfتخا ةج+vن تناX اذإ ثدحZ اذام 
؟ة+باجZإ كلفط فص 8  

() ام صخش را¬تخا ةجV¨ن تنا� اذإ
() لافطألا جاتحVسف ، ةVباج=إ كلفط فص *

() ءاق¬لا Tإ مهيملعمو لصفلا *
ل((aملا *  

() لافطألا .اًموي 14 ةدمل
() مهئالمز عم (Çtلوزعم نوق¬ي مهنأ *(?ع= امم ،)هعاقف( نولÃشÆ دحاولا فصلا *

لصفلا *  
¤)اE نع ةسردملا لخاد (Çtملعملاو

مهن«ب امVف لاصتالا صرف لVلقتو *Åامتجالا دعا¬تلا �ع ظافحلل فوفصلا *  


