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 وزارة التربية في مقاطعة نيدرزاكسن غرانت هيندريك تونه  

 

2021تشرين الثاني  30هانوفر،   

 

 األعزاء حضرات األهالي

 حضرات أولياء األمور المحترمين

 ،كورونا تزداد في ألمانيا وفي مقاطعة نيدرزاكسن بسرعة بفيروسصابات اإلالمفاجئ أن أعداد  غير من

وبشكل مباشر  ا  ال نعرف كيف ستنتهي هذه الزيادة. لذلك أخاطبكم اليوم مجدد أمر مقلق، وما زلنا وهذا

 مساعدتكم. ا  راجيألخبركم عن الوضع الحالي 

 المختلفة الرعاية مرافقتأمين التربية والرعاية ألطفالكم في رياض األطفال و فيهدفنا المشترك يتمثل 

في ظل جائحة كورونا التي ما زلنا نعاني منها لألسف. حتى في  ا  طول مدة ممكنة أيضألبأفضل وسيلة و

 مرافقعلى  التعويلوأن تتمكنوا أنتم من  مبكرة سن فيظل هذا الوضع يجب أن يستفيد أطفالكم من الدعم 

رياض األطفال  أبواب بقاء. وقد أظهرت تجارب السنة الماضية مدى أهمية اتتلبي االحتياج رعاية  

 أطفالكم.الستقبال  مفتوحةالرعاية  مرافقو

 ؟ذلكفعلنا لضمان  ذاما

رعاية األطفال تعليمات للنظافة تصف كيفية تطبيق شروط الوقاية من الجائحة بشكل  رافقم  جميع  تتضمن

 ، وتهدف هذه التعليمات إلى حماية صحة األطفال والعاملين واألهالي في ظل الجائحة الحالية.محدد

خطة النظافة المعيارية في "رعاية األطفال الرجوع إلى  رافقم  يمكن ل ،التعليماتمن أجل تطبيق هذه و

رعاية األطفال" التي تنطوي على إجراءات محددة، من بينها  مرافقنيدرزاكسن للوقاية من كورونا في 

وتدريب  مساعدةفي حاالت معينة من خالل تقنيات وعلى سبيل المثال تهوية األماكن المغلقة بانتظام، 

التي يجب أن يتبعها الغير. لإلجابة عن أسئلتكم بخصوص األطفال على قواعد النظافة أو قواعد التصرف 

" لقراءة األسئلة Aktuellesيمكنكم زيارة موقع وزارة التربية تحت بند " ،تطبيق هذه اإلجراءات

 .الموضوع حول المتكررة

رافق ألطفال في رياض األطفال وم  ل كورونا فحوص إجراء ا  تتضمن إجراءات النظافة الموصى بها أيض

والحد من  ا  ة العدوى مبكرلمن أجل إيقاف سلس ا  مهمة جد الفحوصاتهذه إذ تُعد ، مناسبة دونالرعاية 

 .12أنه ال يوجد حتى اآلن توصية بتلقيح األطفال دون سن  ا  انتشارها، خصوص

رت حكومة الوالية فقد وف   ،في فترات منتظمة عشوائيّا  من فحص جميع األطفال في عمر الروضة  وللتمكن

. 2021أيلول  شهر من ا  بدء ا  سنوات ثالثة فحوصات كورونا سريعة أسبوعي 3لجميع األطفال ممن أتموا 

يجب أن تشمل الفحوصات قدر اإلمكان الكثير  ،ومن أجل رفع مستوى الوقاية من العدوى لجميع األطراف

يجب إجراء الفحص في المنزل قبل ذهاب  الفحوصات. هذه في دعم ا  من األطفال وأن يشارك األهل أيض

قبل أن يدخل الطفل إلى مبنى الروضة أو مرفق  المحتملة إلى الروضة وذلك للكشف عن العدوى طفلكم

 الرعاية.
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ألطفال، ولكنني أود أن أناشدكم أن تفحصوا أطفالكم أيام ل إلزاميوعلى خالف المدرسة، ال يوجد فحص 

الرعاية.  جهةفي المدارس( قبل أن يتوجهوا إلى الروضة أو  كما يجرياالثنين واألربعاء والجمعة )

مجموعة الرعاية وكذلك وقاية لألطفال في ال تأمينمن الوالية من الممولة  كورونافحوصات ستتمكن 

جميع األهالي  يُجري للعاملين في رياض األطفال ومرافق الرعاية ولعائالت األطفال بصورة فعالة عندما

 .ألطفالهم الفحوصات هذه

الصحة ومساعدتكم، وأتمنى لكم ولعائالتكم السالمة  علىر لكم عن بالغ شكري أود أن أعبّ  وفي الختام 

 في هذه األوقات العصيبة! تينالدائم

 

 مع أطيب التحيات


