معلومات إلى األوصياء ممن لهم
أطفال في المرحلتين التمهيدية واالبتدائية
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إن ما تفعله له أهمية .فساهم في وقف العدوى.

تحية طيبة!
ونحن ندرك أن الكثير من الناس سئموا من هذا الوباء وعلينا أن نتكيف معه .إنه أمر صعب ونود أن نتقدم بجزيل الشكر
لجميع أولياء األمور الذين ظلوا يعملون ،بعد القيود التي فرضتها المدارس والمدارس ،ألجل أن تبقى رياض األطفال
ومدارسنا مفتوحة ،ويتمكن األطفال والطالب من تلقي دروسهم حيث يتعلمون في أفضل األحوال  -في مرحلتي الروضة
والمدرسة.
ويحدث أن ثمة أوصياء ال يتبعون القواعد والتوصيات .هل أنت متعب وال تهتم باتباع التوصيات؟ وال يزال لدينا االنتشار
المجتمعي وانتشار الطفرات الفيروسية ،وإذا أردنا أن نعود إلى حياة يومية أكثر طبيعية  ،فمن األهمية بمكان أن يكون
الجميع ثابتين وأن يتبعوا القواعد .إن ما تفعله له أهمية .فساهم في وقف العدوى .وتفعل ذلك من خالل إيالء االعتبار
للموظفين واألطفال وغيرهم من األوصياء حتى ال تنتقل العدوى.

البقاء في المنزل واتباع قواعد الحجر الصحي إذا:
•
•
•
•

كان لديك أعراض
كنت في الخارج
كنت في انتظار نتائج االختبار
أحد أفراد العائلة مصاب بمرض كوفيد19-

والجميع  ،سواء األطفال أم البالغين ،الذين يعيشون مع شخص مصاب بكوفيد ،19-هم حاالت مشتبه بإصابتها .إذ ينطبق
الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوع ،ويجب أن تولي االهتمام باألعراض لمدة  14يوما .والحجر الصحي المنزلي يعني أن
األسرة بأكملها يجب أن يبقوا في المنزل وال يلتقوا اآلخرين .أثناء الحجر الصحي في المنزل ،يجب أن ال تودع الطفل في
الروضة أو المدرسة .ينطبق هذا أيضًا خالل فترة انتظار نتائج االختبار.

حافظ على المسافة وال تذهب إلى الروضة أو المدرسة
كما ينبغي أن يجري في الهواء الطلق إيداع طفلك في الروضة أو المدرسة وإعادته إلى البيت .ومن أجل تجنب االزدحام،
من المهم عدم الدخول في الروضة أو المدرسة.

مكتب التعليم
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يجب أن تكون رياض األطفال والمدارس مفتوحة
من أجل األطفال
وإذا مرض العديد من الموظفين بسبب كوفيد ،19-يمكن أن تغلق المدرسة أو تنتقل إلى التعليم عن بعد .ويؤثر ذلك على
تعلم أطفالنا وطالبنا وربما طفلك أيضا .أنت كوصي جزء من بيئة عمل الطالب والموظفين .قدم المساعدة واتبع القواعد
لكي يتمكن الموظفون من التمتع بالصحة الجيدة وتعليم أطفالنا وشبابنا في الموقع في الروضة أو المدرسة.
وسينتهي الوباء ،ولكن يجب أن نساعد على وقف انتشار العدوى حتى نتمكن جميعا من العودة إلى الحياة اليومية الطبيعية.
لذلك ،نحن ندعو األوصياء على اتباع التوصيات والقواعد الجارية في منطقة أوستريوتالند.
شكرا ً على تحمل المسؤولية والمساعدة في إيقاف العدوى!
مع أطيب التحيات
مكتب التعليم

