

**الحصص املدرسية لن تعود لسيرها املنتظم قبل نهاية شهر أبريل ٣) أبريل (٢٠٢٠**

•
سوف تكون عطلة عيد الفصح من ٦ أبريل إلى ١٨ أبريل.
•
ستقرر الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات موعد فتح املدارس في اجتماع يعقدونه يوم ١٦ أبريل.
•
في حالة اتخاذ قرار بفتح املدارس فسيتم تنفيذ القرار بعد االنتظار السبوع آخر.


**رعاية األطفال في حاالت الطوارئ ٣) أبريل(٢٠٢٠**


يُسمح لألطفال في الحاالت التالية باالنضمام للرعاية الطارئة في املدارس ورياض األطفال :

•
األطفال الذين يشارك أحد أولياء أمورهم بشكل مباشر في رعاية املرضى أو من يحتاجون الرعاية.
األطفال الذين يعمل كال والديهم في قطاع الطب والتمريض ( مثل املستشفيات أو العيادات أو دور الرعاية ) •


أو في الخدمات الخاصة باألمن العام ) مثل الشرطة أو مصلحة النظام العام (.
األطفال الذين يعمل كال والديهم في البنية التحتية الحيوية ( مثل إمدادات الطاقة ومكتب البريد والنظافة •


والتخلص من النفايات واملحاكم وخدمات نقل الركاب وإمدادات الغذاء ).
•
األطفال الذين يحتاجون إلى رعاية وحماية.

https://www.ilm-kreis.de/media/custom/2778_936_1.PDF?  :استمارة للمدرسة أو الروضة

1584362772

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/  :املصدر
2020/2020-03-25_TMBJS_Vorgaben_Notbetreuung_Schulen_KITA_Tagespflege.pd


f


هذه الصفحة متاحة باللغة األملانية فقط. للمساعدة في الترجمة الي اللغات األخرى يرجى االتصال ب 

(0160 95495304) (Steffi شتيفي) ( 113 02 059 0152) أو (Lisa ليزا)


##################################################################


**الحصص املدرسية لن تعود لسيرها املنتظم قبل نهاية شهر أبريل ٣) أبريل (٢٠٢٠**

•
لن تقام حصص مدرسية حتى نهاية شهر أبريل.
•
املدارس مغلقة، وبالتالي يدرس األطفال في املنزل.
•
سيكلف املعلمون األطفال بمهام منزلية.
•
ستظل املدارس مغلقة حتى نهاية شهر أبريل وربما لفترة أطول.


ستلتقي الحكومة الفيدرالية مع حكومات الواليات في السادس عشر من شهر أبريل ليقرروا موعد فتح املدارس.
https://www.mdr.de/thueringen/corona-virus-schule-unterricht- :املصدر


osterferien-100.html
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**رعاية األطفال في حاالت الطوارئ ٣) أبريل(٢٠٢٠**


بعد أن تم اغالق املدارس ورياض األطفال يحتاج األطفال ملن يرعاهم، وهذه مهمة البالغني.


تقتصر خدمة الرعاية الطارئة لألطفال علي األطفال الذين يعمل كال والديهما في الوظائف الهامة مثل:
•
املهن الطبية كالطبيب واملمرض ومساعد الطبيب.
•
وظائف خاصة باألمن العام كالشرطي وضابط إنفاذ القانون.
العاملني في البنية التحتية كاألعمال املتعلقة باملاء والكهرباء والقمامة والبريد والتنظيف وسائقي الحافالت •


وسيارات األجرة وبائعي السلع الغذائية.


كما تتاح الرعاية الطارئة لألطفال الذين يرعى أحد أولياء أمورهم شخصاً مريضاً كالجد علي سبيل املثال.

إن كنت ترغب في إرسال طفلك للرعاية في حاالت الطوارئ، فعليك ملئ االستمارة املخصصة للرعاية الطارئة 

في املدارس ورياض األطفال تحت هذا الرابط: 


 https://www.ilm-kreis.de/media/custom/2778_936_1.PDF?1584362772


تتاح هذه االستمارة باللغة األملانية فقط. للمساعدة في الترجمة الي اللغات األخرى يمكنك االتصال ب 

(0160 95495304) (Steffi شتيفي) ( 113 02 059 0152) أو (Lisa ليزا)


تعمل (ليزا) و (شتيفي) لدي شبكة الالجئني بمدينة إمليناو وتساعدان في الترجمة للغات أخرى.


املصدر:
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/
2020/2020-03-25_TMBJS_Vorgaben_Notbetreuung_Schulen_KITA_Tagespflege.pd
f
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