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أعزائي أباء و أولياء تالميذ مدرستنا
نأمل أنكم و عائلتكم قد مررتم فترة وباء الكوفيد المتجدد بصحة جيدة وأنكم بخير حتى اآلن .لقد بدأ الموسم الدراسي الجديد
 2020/21إال أنه يجب اإللتزام بالشروط اللتي سنخبركم بها من خالل هذه الرسالة  ،فالمرجو تتبعها و تطبيقها  ،هذا إلستأناف
الدراسة بشكل طبيعي و في إطار سالمة التلميذ و أطر التعليم  .سيتمكن هذا األول من تلقي دراسته و بشكل يومي.
فلذلك المرجو:
 .１ارتداء غطاء الفم واألنف بالشكل الصحيح و بلتزام لعدم زيادة عدد اإلصابات وهذا الشرط يستوجب على كل من يتواجد
بالمؤسسة  ،كذلك خالل الفصل .فلذا المرجو من التأكد ان طفلكم يحمل قناعه عند مغادرته للبيت  ،فمن دونه لن يتمكن من
الولوج للمؤسسة ،ذلك تحت أوامر وزارة الصحة.
 .２اإللتزام بمسافة األمان بين التلميذ و المعلم وكذلك بين كل تلميذ و اآلخر .كل من خالف هذه القوانين سواء كان عدم التوفر
على القناع أو احترام قواعد اللنظافة والتعقيم سيتم إرساله.
 .３يلزم على كل تلميذ صغير السن ان يكون مرفقا بولي أمره  .فقط بإتباع هذه الشروط سيكون سهل علينا ان نحميكم و
أبناؤكم من العدوى و تفشي الوباء.
الدروس:
ستتم الدروس بشكل مفرق و متخالف وذلك من المستوى السابع  ،فكل تلميذ سيحصل على مقعد بإسمه محدد له وسيجلسه به
خالل هذا الموسم الدراسي بشكل دائم وهذا دائما في إطار الوقاية من إنتشار الفيروس ولنتمكن من إخباركم في حالة ما تواجد
عدوى.

االستراحة و المطعم :
ستكون اإلستراحات بشكل منفصل وذلك لتجنب اإلزدحام و اإلختالطات  .أما بالنسبة لألكل و لعدم توفرنا بعد على مطعم،
المرجو توفير إبنكم األكل و الشرب الالزم له و بوفرة .
حماية التالميذ المصابين بالمرض:
كل تلميذ و تلميذة ملزم بالذهاب إلى المدرسة  .لكن في حالة ما تواجد األعراض المشكوك فيها يمكن إعفاء الطفل من حضور
المدرسة وذلك بتقديم شهادة طبية و طلب إعفاء كتابي .و بذلك سيجبر طفلكم على الدراسة عن بعد بما يعني سيتتبع المنهج
الدراسي من منزله كما أنه سيتم تنقيط واجباته الدراسية أيضا .يمكنه أيضا نقل الواجبات من أحد زمالءه بالصف وذلك بحترام
مسافة األمان.
في حالة ما إصابة أحد أفراض العائلة  ،يتوجب عليكم أيضا إجراء إختبار طبي للطفل و تقديمه للمؤسسة  ،عندها سيلزم على
إبنكم أيضا الدراسة عن بعد .
التعامل مع حاالت  /أمراض كورونا عند األطفال
في حالة حدوث حالة كورونا في المدرسة أو إذا علمنا بوجود تلميذ مصاب بمهذا الفيروس  ،فسنبلغ إدارة الصحة على
الفورلتقرر التدابير الالزمة.
إذا شعر طفلك بالمرض (مثل السعال وسيالن األنف وما إلى ذلك)  ،فلن يُسمح لطفلك بالدخول للمدرسة .ال يمكن الذهاب إلى
المدرسة إال بعد إختفاء األعراض وشفاءه .في حالة الشك اأي حدوث حمى وإسهال أو فقدان حاسة التذوق يرجى اإلتصال
بالطبيب.

-

يجب عليك أخد الطفل المصاب من المدرسة و سيلزم عليكم الحجر الصحي في حالة اإلصابة بمرض كوفيد  19-أو بسبب
التخالط بشخص مريض  ،فإن األطفال ملزمون بالتعلم عن بعد مرة أخرى.
التعامل مع العائدين من مناطق الخطر
إذا كنت أنت وأطفالك في منطقة معرضة لخطر كورونا أوعائد منها  ،فأنت ملزم بالحجر الصحي لمدة  14يو ًما أو يجب أن
قادرا على إظهار اختبار كورونا سلبي مماثل .إذا لم تلتزم بهذه القاعدة  ،فإنك بذلك تكون إرتكبت جريمة جنائية وتعرض
تكون ً
صحة الجميع للخطر .يرجى أخذ هذه القاعدة على محمل الجد.
يرجى منكم تفسير هذه الرسالة لطفلك  /أطفالك .بعد قراءة الرسالة ومناقشتها  ،يرجى التوقيع أسفل هذه الصفحة.
نريد جميعًا أن نحمي بعضنا البعض بعناية واهتمام كبيرين.
نتمنى لكم ولطفلك ولنا بداية موفقة للسنة الدراسية الجديدة.
مدير المدرسة
O. Kehlert

------------------------------------------------------------- 

تأكيد القرار:

لقد قرأت  /قرأنا هذه الرسالة وناقشتها مع طفلنا  /أطفالنا.

اسم الولد:

_______________________________

_______________________________
تاريخ  /توقيع الولي الشرعي

Bitte diese Seite in der Schule abgeben

Bestätigung der Kenntnisnahme

Ich/Wir haben dieses Schreiben gelesen und mit unserem Kind/unseren
Kindern besprochen.

Name des Kindes: _______________________________

_______________________________
Datum/Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

