رسالة إلى االولياء
دارمشداد في 08.01.2022
اعزائي االولياء،
نتمنى لحضرتكم و لعائلتكم بداية موفقة و صحة جيدة في العام الجديد .بعد العطلة ستبدأ الدروس على
منوال الخطة القديمة
https://kultusministerium.hessen.de/Presse/Schulen-starten-nach-den-Weihnachtsferien-imPraesenzunterricht

إذا كان هناك أي تغييرات فسوف نبلغكم بها على
على منوال الخطة القديمة يعني

الفور .

:

تتاح لألطفال فرصة االختبار الذاتي ثالث مرات في االسبوع .في األسبوع األول من المدرسة نختبر
بسبب اليوم التربوي بشكل استثنائي ايام الثالثاء واألربعاء والجمعة

.
.

إذا كنت ال توافق على االختبار الذاتي ،يجب أن يجلب كل طالب نتيجة إختبار سلبي ال تزيد عن 24
ساعة .
.

ارتداء قناع طبي إلزامي للجميع في جميع أنحاء المبنى

.
.

في األسبوع القادم ،سيحصل األطفال مرة أخرى على حزمة من أقنعة األطفال الطبية

.
.

.

إذا توجب عليك الدخول إلى مبنى المدرسة ،يرجى التسجيل المسبق عن طريق البريد اإللكتروني أو
الهاتف .و عند الزيارة يجب اليلتزام بقاعدة 3G
قد تم تنظيف مرشحات الهواء في الفصول الدراسية وسيجري استخدامها مرة أخرى

.
.

وكذلك تستمر التهوية المنتظمة بالفصول .لذلك يرجى التأكد من إعطاء اطفالكم مالبس دافئة إضافية
يسهل عليهم وضعها حسب درجة حررارة الفصل .
.

إذا كان االختبار الذاتي إيجابيا ،فيجب عليك اصطحاب طفلك على الفور .لذلك ،يرجى التحقق من
تفاصيل االتصال الشخصي بكم مثل ارقام الهواتف والعناوين .و في حالة تغييرها يتوجب إبالغ
المدرسة على الفور .
.

حاليا ،تنطبق لوائح الحجر الصحي التالية على الطالب والمعلمين والموظفون التربويين
الذين يتم اختبارهم بانتظام

.
.

دائرة الصحة تبلغ المصابين أو األشخاص الذين كانوا على إتصال باألشخاص المصابين عن
أقرب تاريخ ممكن إلزالة الحجر الصحي و ذلك بعد تقديم إختبارسلبي

.
.

يمكن للطالب المصابين تقصير مدة الحجر الصحي و ذلك بعد مرور سبعة ايام من العدوى و إجراء
إختبار ب س ر سلبي .بالنسبة لالشخاص التي كانت على إتصال بالطالب المريض ينتهي حجرهم
الصحي بعد خمسة ايام و ذلك بعد إثبات عدم وجود عدوى و القيام بإختبار ب س ر سلبي .
.

األطفال الذين تم تطعيمهم اومتواجدون في األشهر الستة األولى للنقاهة معفييون من االختبار.يرجى في
هذه الحالة تزويد معلم الصف بدليل .ومع ذلك سيسمح لألطفال بإجراء االختبارات الذاتية بالمدرسة .
نأمل في بداية مدرسية منتظمة و موفقة دون وقوع عدوى كبيرة! لذلك نرجو من الجميع الثبات و
التعاون مع بعضنا البعض .و يرجى إرسال اطفالكم للمدرسة فقط في صحة جيدة .

.

.

نسعد باستقبال اطفالكم يوم الثالثاء 11.01.2022الن يوم االثنين  10.01.2021يوم تربوي و لن يكون
به دروس .
مع تحياتنا

.

Valerie Sütterle und Britta Britz

