سالزجيتر  30أغسطس 2021
أعزائي أولياء األمور واألوصياء القانونيين ،
ستنتهي اإلجازة الصيفية الطويلة قريبًا وستبدأ المدرسة مرة أخرى يوم الخميس .أتمنى أنكم استمتعتم مع أطفالكم ويتطلع أطفالكم إلى
البداية الجديدة أيضًا!.
هناك العديد من اللوائح الجديدة لبداية العام الدراسي  ،والتي أود أن أوضحها لكم أدناه :
اعتبارا من الخميس  2سبتمبر  ، 2021يجب أن يحضر جميع األطفال يوميا الى المدرسة بعد اجراء اختبار سلبي  .تنطبق هذه
.
ً
القاعدة حتى  .2021/10/09بعد ذلك  ،يتم إجراء االختبارات ثالث مرات كل أسبوع  ،وهي االثنين واألربعاء والجمعة .سيحصل
طفلك على االختبار مرة أخرى من خالل المدرسة.
يجب على األطفال المتعافين تقديم بطاقة سارية مستخرجة من مديرية الصحة .
 .إذا كنت تريد إعفاء طفلك من التدريس في الفصل الدراسي  ،فيجب أن تثبت من خالل تقديم شهادة حالية أن طفلك معرض لخطر
اإلصابة بمرض خطير على النحو المحدد من قبل معهد روبرت كوخ.
أطفال المدارس الذين لم يتم تطعيمهم أو شفائهم بشكل كامل  ،وال يمكنهم االستفادة من توفير المشقة  ،والذين يرفضون إجراء االختبار
 ،ينتهكون تعليمهم اإللزامي.
يجب على جميع األطفال والبالغين ارتداء واقي الفم واألنف ( )MNSفي مباني المدرسة  ،بما في ذلك الفصل الدراسي في المقعد..
تنطبق متطلبات القناع حتى  22سبتمبر  .2021ال يتم ارتداء  MNSأثناء فترات الراحة في الفناء وأثناء ممارسة الرياضة  ،يجب
الحفاظ على مسافة  1.5متر هنا.
يتم تهوية الفصل الدراسي بعد  20دقيقة لمدة  5دقائق لكل فصل  ،وخالل هذه الفترة يمكن لألطفال إزالة  ،MNSويمكن إجراء بعض
الدروس في الهواء الطلق إذا سمح الطقس بذلك
لم يعد هناك تبديل تلقائي قائم على الحدوث للسيناريو Bأو C.ومع ذلك  ،في الحاالت الفردية  ،يمكن لوزارة الصحة أن تأمر بإجراء
تغيير .إذا كان هناك اختبار إيجابي في المجموعة  /المجموعة  ،فيجب على كل طفل في المجموعة إعطاء نتيجة اختبار سلبية مرة
أخرى في اليوم التالي قبل أن يتمكنوا من دخول المدرسة .عن أي
تقرر هيئة الصحة إجراءات الحجر الصحي .عندما تدخل أحد الوالدين مباني المدرسة  ،يجب عليك إظهار بطاقة التطعيم الخاصة بك ،
أو إثبات الشفاء أو اختبار PCRالحالي
.سنحاول ان نضمن انه على الرغم من هذه الظروف  ,يمكننا قضاء العديد من الساعات الممتعة معا  ,و ممارسة الرياضة في الخارج
كثيرا َ و أن يتمكن أطفالكم من التعلم من خالل اللعب .
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