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 19-كوفيد ظروف ظل في - 2020/21 األطفال رعاية عام بدء بخصوص اآلباء خطاب
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 اآلباء وأولياء األمور األفاضل،السادة 

 

 تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية. واإلجراءات المرتبطة بذلك ال تزال تضعنا جميعًا أمام تحديات كبيرة. 19انتشار عدوى كوفيد 

إلى التوصيات السارية على  استناًدا -وحتى نتمكن من مجابهة هذا الموقف في حضانات ورياض أطفال ومالجيء تيرول على أفضل نحو، فمن المقرر 

عمل "إشارة مرور كورونا"، حيث تمثل ألوانها المراحل الثالث لحالة العدوى، المرحلة الخضراء والصفراء والحمراء. هذه المراحل  -مستوى ألمانيا 

جراءات غلق دور رعاية األطفال، والغرض تشير إلى حالة العدوى المتغيرة. وإشارة مرور كورونا هذه تفيد في الحيلولة دون الرجوع مرة أخرى إلى إ

ساحة ممكنة. من هذه اإلشارة هو انتظام واستقرار الحياة اليومية داخل دور رعاية األطفال. وبذلك فإنه يمكن االستجابة ألي تغيرات محلية في أصغر م

عدالت عدوى حرجة، بينما سير العمل الطبيعي منتظم في ومن المقرر إتاحة إمكانية تغليظ اإلجراءات االحترازية في تلك المناطق التي تعاني من م

 مناطق أخرى.

 وقد اقترحت لجنة إشارة مرور كورونا اللون المعني الذي يشير إلى وضع العدوى المقصود.

 وفي حاالت العدوى المؤكدة يمكن، دون االرتباط بإشارة المرور، اتخاذ إجراءات فورية من جانب الجهة الصحية المعنية.

تم تخبرك دار رعاية األطفال المعنية بالمعلومات الالزمة عن مرحلة إشارة المرور السارية. وبحسب مرحلة إشارة المرور بلونها المميزة، سي وسوف

 تطبيق إجراءات النظافة الصحية والحماية المختلفة، 

في المراحل التحضيرية لبدء عام رعاية األطفال الجديد. األمر الذي يتم بحرص وفي إطار مراعاة مالبسات الموقف الحالي على النحو الموضح لك 

 وسوف يُطلب منك، كأسرة أيًضا، المشاركة في تطبيق هذه اإلجراءات ودعم الدار على أفضل نحو. ولذلك فنرجو منك مراعاة ما يلي:

 ال يسمح برفض حضور أي طفل بسبب نقص األماكن. .العمل سير ينتظم سوف أساسية وبصفة 

  االلتزام بتوصيات النظافة الصحية على أفضل ما يكون في البيت أيًضا.ويتعين 

  يتعين ضمان إمكانية متابعة بيانات كل جهات االتصال من خالل االستمرار في إدارة جهات االتصال، األمر الذي يتحقق عن طريق قوائم

 االتصال )األطفال، فريق العمل، اآلباء، األطراف الخارجيين(.
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  إدارة بيانات جهات االتصال فمن الهام للغاية تحقق إمكانية الوصول رقميًا إليك.ومن منطلق 

 .ينصح باالبتعاد عن المشاركة في األحداث واالحتفاالت وما شابه 

  بالمراحل المشار إليها على إشارة المرور. ليس يرتبط ارتداء البالغين للكمامات 

  تنفيذ األنشطة وإقامة األحداث في الخالء.إن كانت هذه اإلمكانية متاحة، فسوف يزيد معدل 

 .عند ظهور أعراض البرد فيتعين في حالة الشك تقديم شهادة طبية تؤكد طبيعة الحالة المرضية 

 األطفال المرضى يتعين رعايتهم في المنزل 

 .أسرع بإبالغ دار الرعاية المعنية عند االشتباه في أي حاالت 

 

شيوًعا وإجاباتها وغيرها من المستندات على الصفحة الرئيسية للوالية أسفل الرابط يمكنك االطالع على األسئلة األكثر 

https://www.tirol.gv.at/bildung/elementarbildung/informationen-zum-coronaviruscovid-19/ وهذه األسئلة يجري ،

 ستجدات بهذا الخصوص.مواءمتها وتحديثها بحسب وضع انتشار العدوى. ولذلك يسرنا االستعالم على أي م

م، ويوم الجمعة من  06:00ص إلى  07:30إن كانت هناك أسئلة فيما سوى ذلك، فيمكنك التواصل معنا في الفترة من االثنين إلى الخميس، من الساعة 

. ويمكن التواصل معنا بالبريد اإللكتروني على العنوان 0800 100 360على رقم  الخط الساخنظ على  02:00ص إلى  07:30الساعة 

elementarbildung-meldung@tirol.gv.at. 

 ./https://corona-ampel.gv.atيمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول إشارة مرور كورونا أسفل الرابط 

 2020/2021اإلجراءات المقررة في أن يكون عام رعاية األطفال  معًا سوف نباشر تقديم خدمة رعاية األطفال في الخريف، ونتمنى أن تساعدنا

 صحيًا. أشكركم على جهودكم واستعدادكم للتعاون من أجل صالح أبنائكم.
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