
  2020 مارس 18 من اعتبارا  ،"الطوارئ رعاية" عرض عن لآلباء معلومات

 

 االتصال يرجى  ،واضح غير شيء أي كان إذا  .التعليم بوابة في باستمرار الشائعة األسئلة قائمة تحديث يتم :عامة مالحظة

  !المعنية المدرسة بإدارة

 

 للتوجيه ارشادية مبادئ (MAGS) وستفاليا الراين شمال والية في االجتماعية والشؤون والصحة العمل وزارة نشرت

لمذكورةا المهنية المجموعات من اآلباء أطفال جميع على الطوارئ حاالت في في الرعاية عرض ينطبق .العام  ما)أسماؤهم 

 .6 الصف إلى 1 الصف من ( الحيوية التحتية البنية مجاالت في األشخاص يسمى

 بهذه معنية كذلك فهي  ،النظامي العمل في اليومية عروضها في المدارس أطفال يشارك كان إذا المستديمة الرعاية وتعتبر

 .أيضا ً بالطوارىء الخاصة الرعاية

 

 أو)(مكتوبة حجة أو برهان إلى بحاجة فأنتم ،لطفلكم طارئة رعاية إلى وتحتاج المهنية المجموعات هذه إلى تنتمون كنتم إذا

 الذي /التي الوحيدة األم أو الوحيد الوالد أو الوالدين من بكل الخاص العمل رب من  (تقديمه سيتم البرهان أن على  التأكيد

 متاح النموذج  .(  وعنه عنها غنى ال )الحيوية التحتية البنية وظيفة استمرار في ضروريا ً العمل مكان في وجوده يعتبر

  .التعليم وزارة بوابة من للتحميل

 من للتنزيل  ،المذكورة المهنية المجموعات إلحدى وينتمي عنده تشتغلون الذي  ،العمل لرب المطلوب النموذج أيضا ً يتوفر

  .التعليم وزارة بوابة

ةرعاي على الحصول لكم يحق كان إذا  في مختلف بشكل بتنظيمها قمتم ألنكم الحق وقت في إليها فقط بحاجة وكنتم الطوارئ 

  .مبكرة مرحلة في المدرسة بإدارة االتصال عليكم يجب  ،الحالي الوقت

 وتنسيق وترتيب تنظيم عن مسؤولة المدارس .6-1 من ( األقسام ) للصفوف مدرسة كل في الطارئة الرعاية عرض يتم

ذلكوك المجموعات   .المحتوى 

 المعني والمكان الجهة في الرعاية لهذه الدقيق التصميم تنظيم يتم  .الطوارئ رعاية لعرض إضافية تكاليف توجد ال

  .مباشرة

 المدرسة في الحال هو كما ،العمل بها الجاري المدرسية العمليات تنظيم على "بناء المدارس في الطوارئ رعاية تمتد

ايةرع يشمل وهذا  .المعنية  رعاية وعروض اليوم طوال مفتوحة رعاية عروض إلى باإلضافة التربوية الضهر بعد فترة 

  .المدرسة في أيضا ً متوفرة كانت إذا  ،أخرى

 

 

 مدرسة في أخرى وجبات أو الغداء تقديم سيتم كان إذا عما المدرسة إدارة واستفسار المدرسة مع مع التواصل يرجى

  .طفلكم

طفالاأل رعاية عرض أن بما   .التأمين بتغطية يحظى طفلكم فإن  ،مدرسي حدث هو 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 

 23.03.2020 من اعتبارا ً وإضافات تغييرات

 توجد فإنه السبب لهذا .اإلسعاف خدمة في والعاملين الممرضين  ،الطبي الطاقم على ضغطا المتزايدة اإلصابة أعداد تشكل

 التحتية البنية مجاالت في يعملون والذين بمفرده الطفل تربية على يقوم الذي أو الشركين  ،الوالدين فبإمكان :تسهيالت

 تأمين يستطيعون ال طالما الألبوين أحد أو للشريك الوظيفي الوضع عن النظر بغض الرعاية في الطفل وضع الحيوية

سهمبأنف الرعاية  حالة في الرعاية بأن االعتبار بعين واألخذ المسؤولية بروح التعامل العمل ورب منكم نرجو ولكن .

 تقليل في جميعا ً نساهم فبذلك ،آخر حل أي وجود عدم حال في فقط الحق هذا من االستفادة نرجو كمان .فقط الطوارئ

  .اإلمكان قدر المجتمع في االختالط

 

را ًواعتبا ذلك الى باإلضافة  فالرعاية .الظهيرة بعد ما لفترة مسجال طفلكم كان إذا فيما الضروري غير من فإنه اآلن من 

  .الرعاية يحتاجون الذين وكل األطباء ألوالد متوفرة

 

 الفصح عيد عطلة وفي واألحد السبت أيام في حتى متوفرة الطوارئ حالة في الرعاية 23.03.2020 من اعتبارا وكذلك

(Osterferien) اآلالم جمعة باستثناء  ،الحاجة اقتضت إذا (Karfreitag)  

 (Ostermontag (النسيم شم ويوم 
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