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واألوص#اء القانونيون األعزاء� إ� الوالدين 

 
, انتظار    م طفل& , س4تم12    ا يوم/ .- ا .- ,  أال وهو    –رائع/ ,  Eالفعل    ونتفكر   م. من المحتمل أن?المدرسةأول يوم .- FGقة ال�Hالط , -. ا    مس�Kدأ بها طفل& ا EالPسKة �, شخص#/ هذا الخ�Hف وك#ف Wمكن أن يؤثر كورونا عS الح#اة المدرس#ة اليوم#ة. من المهم جد/
ات?م  تKدأن   -Zدة من ا  م وطفل& ؤوا حWمن خالل هذە الرسالة، أود أن أقدم  و لح#اة بهدوء وترقب. لذلك، هذە المرحلة الجد

. سنة المدرس#ةل&م Eعض المعلومات األول#ة حول Eدء ال
 

, أن أؤكدە   -GمكنW ن ماgف. ل�Hهذا الخ , - ما هو الوضع الذي سنكون عل#ه .- lmوجه ال#ق Sقول عW ستطيع أنn ال أحد منا , المدارس .- الgثl2 مع  تعلمنا  أننا  , طفل&  ل&م هو  Fqف، س#لت�Hالخ  , ة. .- l2األخ األشهر   , -   مالتعامل مع كورونا .- lmالمعلمE  
- بتعل#م ودعم طالبهم  والمعلمات lmم - F2من عام ومل r2sالذين يتحدون جائحة القرن أل t اتهمKطال . 

 
وّ  - F2ل مدرسة الفرصة التخاذ أفضل سx أغسطس ستمنح , االحت#اطات الممكنة  د وزارة التعل#م المدارس Eحزمة إجراءات .-

الدرا{,   العام   , الطالب22~ 2021للوقاWة من كورونا .- Eالفعل أن جميع  لقد ث�ت   . tاتKالطال    Sتحال#ل  س#حصلون ع
إجراء   يتم  للمدرسة،  آمنة  EداWة  أجل  من  المدرسة.   , -. إجراؤها  يتم   - lmدراسي  - lmأسبوع -  التحال#ل  ذات#ة ألول  lmاالثن أWام 

أول    , -. والجمعة  .  واألر�عاء  - lmلدى  أسبوع متوطد  ا  أمر/ التحال#ل  x إجراء  س#خ12   مطفل&  معلماتt معلمو  م المدارس. 
Wمكن?Eالخطوات   أو  المدرسة  EداWة   , عS  م.- توض#ح#ة  ف#ديو  مقاطع   Sع العثور  ا  التا�,   أWض/   الراEط 

www.bmbwf.gv.at/selbsttest &ط ك#ف#ة إجراء   م توضح لKالضEالتحال#ل .
 

ا  م ولطفل&  م أتمG- ل&  و�داWة ج#دة للمدرسة. جم#ً�   ص#ف/
مع أط#ب التح#ات، 

 
توق ل اي -2-   سما  ا

ه
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