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أعزائي الوالدين،

12.08.2020

يبدأ العام الدراسي الجديد ونحن فرحين بلقاء أطفالكم! ومع ذلك  ،فإن العام الدراسي  21/2020سيتأثر أيضًا بوباء كورونا
وسيستمر تطبيق القواعد الجديدة من العام الدراسي الماضي .كما علمتم على األرجح من وسائل اإلعالم  ،ستضاف أيضا
بعض األحكام من طرف وزارة التربية والتعليم.
نود أن نخبركم بأهم األشياء في هذه الرسالة:
• سيتم افتتاح ساحة ومبنى المدرسة لألطفال على الساعة  7.30صباحا .يذهب األطفال مباشرة من البوابة إلى
غرفة الدرس  ،ويغسلون أيديهم هناك ويجلسون في مقاعدهم .تبدأ الحصة في الساعة  8:00صبا ًحا.
• يسمح لجميع األطفال والكبار دخول مبنى المدرسة فقط إذا ارتدوا قناع الوجه و الفم ("قناع") .يُسمح لألطفال فقط
بخلعها عندما يكونون جالسين في مكانهم .يجب ارتداء القناع عندما يتحرك األطفال أو الكبار في مبنى أو ساحة
المدرسة .يرجى منكم التأكد و الحرص من إحضار طفلكم قناعًا كل يوم.
• إذا كنت ترغب في إجراء محادثة أوالذهاب إلى السكرتارية  ،يرجى تحديد موعد مسبقًا عبر الهاتف
(هاتف  .)334027وإال فلن يسمح لكم بدخول ساحة المدرسة أو المبنى.
• إذا كان طفلك يعاني من أعراض مرض كوفيد ( 19سعال  ،حمى  ،فقدان حاسة الشم أو التذوق)  ،يجب عليكم
الحظور وأخذه من المدرسة.
• إذا كان طفلكم يعاني من نزلة برد  ،فالرجاء تركه في المنزل لمدة  24ساعة .إذا لم تظهر أي أعراض أخرى
لمرض كوفيد ( 19انظر أعاله)  ،فيمكنه الذهاب إلى المدرسة.
• بعد انتهاء الحصص الدراسية  ،يذهب جميع األطفال مباشرة إلى المنزل أو إلى الرعاية المدرسية  .OGSمن
فضلكم ال تقفوا أنتم أيضا بجانب السياج.
• يرجى مراعاة قواعد النظافة أيضا في المنزل كما نفعل في المدرسة :غسل اليدين بانتظام  ،السعال والعطس في
ثنية الذراع  ،الحفاظ على المسافة بينكم ،واستخدام المنديل مرة واحدة فقط إلى آخره .باإلضافة إلى ذلك  ،ال يُسمح
لألطفال بأخذ أو تناول أكل و شراب األطفال اآلخرين .يرجى إعطاء طفلك قنينة ماء كل يوم.

اتخذت هذه القواعد لمساعدتنا جميعًا على البقاء بصحة جيدة .في حالة حدوث رغم ذلك حالة كورونا في مدرستنا  ،سيتم اتخاذ
جميع التدابير الالزمة بالتشاور مع مكتب الصحة وسيتم من أجل ذلك إبالغكم بالطبع .نأمل أن نتمكن جميعًا من تجاوز هذا
الوقت اإلستثنائي أيضًا .إذا كان لديكم أي أسئلة  ،المرجو االتصال بنا وسنقوم بتحديد موعد.

ابقوا بصحة جيدة!
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