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 ، زیعز یوسرپرستان قانون نیوالد

سال  سخت گذشتھ بھ ھمراه فرزندان خود و معلمان  میو ن کیکھ در  میکن یاز شما سپاسگزار میخواھ یاول از ھمھ ، ما م
 !دیافتیمکتب فرزند خود تسلط 

قرن ، بھ  یاس���ت کھ بھ ھمھ کودکان اجازه داده ش���ود با وجود پاندم نیا ندهیآ یلیھدف مش���ترک ما در س���ال تحص��� نیمھمتر
 قیجامع را در مکاتب از طر یمنیش���بکھ ا کیھدف ، ما  نیبھ ا یابیدس���ت یبرا طور مداوم در مکتب "خود" ش���رکت کنند.

 در سھ ھفتھ اول در شروع مکتب. ژهی، بھ و میکن یم جادیمنظم دوباره ا یھا شیآزما

کرونا  ونیناس����یمکتب ، واکس���� منیا اتیعمل یبرا نیجامعھ ما و ھمچن یبرا جھیمحافظت در برابر کرونا و در نت نیمھمتر
 است. شتریما ب یاجتماع یشوند ، حفاظت و آزاد نیواکس شتریھرچھ افراد ب است.

 یمتقابل کھ مکتب م یریادگی نیو ھمچن یآزاد نیبھ ا ژهیدوران طاقت فرس��ا در س��ال آخر مکتب ، کودکان بھ و نیپس از ا
 دارند. ازیتواند بھ آنھا ارائھ دھد ، ن

 یدر مرحلھ کنون -سال  12 ریافراد ز ژهیبھ و -کرونا بھ بزرگساالن ، از فرزندان خود  ونیناسیبا ارائھ واکس میتوان یما م
  .میکن تیحما )یپاندم(ریھمھ گ یماریب

 دییسال و بھ باال تا 12کودکان  ی) قبالً براBioNTech / Pfizerاز  Comirnatyو  Modernaاز  Spikevaxواکسن ھا (
کودکان و  ش��وند. یم یو موثر تلق منیش��ده اند و ا شی) بھ ش��دت آزماEMA( ییاروپا یآنھا توس��ط آژانس دواھا ش��ده اس��ت.

 ھستند. یموارد مسر نیبھ اندازه ا زیشوند ، اما آنھا ن یمبتال م COVID-19 یجد یمارینوجوانان کمتر از بزرگساالن بھ ب

در دسترس است. لطفاً خود را  یبدون اطالع قبل یحت نییبا آستانھ پا ونیناسیواکس شنھاداتیفدرال ، پ یھا التیدر ھمھ ا
ً یمستق شما و احتماالً  یبرا ونیناسیواکس یھا نھیدر مورد گز www.oesterreich-impft.atدر  ایفدرال خود  التیدر ا ما

بھ محل  کیکودکان و نوجوانان نزد ونیناسیمرکز واکس دیتوان یم نی. بھ طور مثال ، ھمچندیود مطلع کنفرزند / فرزندان خ
 .دیجستجو کن www.ichereschule.atخود را در  یزندگ

 ازیآنھا ن تیبھ رضا ونیناسیواکس یخود باشند و برا نیھمراه والد ونیناسیواکس یبرا دیسال با 14 ریکودکان / نوجوانان ز
  .دیریبگ میخودتان تصم دیتوان یم یسالگ 14دارند. از 

. میکار را انجام دھ نیدر محدوده امکانات خود ا دیبا میباش میدر حفاظت از کودکان و جوانان خود سھ میتوان یھمھ ما کھ م
  است. نھیگز کی ونیناسیاکثر ما واکس یبرا

 یرا برا یخوب و شاد یلیشما و فرزند / فرزندانتان سال تحص یو برا میما مشتاقانھ منتظر شروع مکتب با ھم ھست
 !میکن یآرزو م 2022/2021
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