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السنة ونصف الماضية الصعبة!  مين مدرسة طفلكات ومعلمومعلم مأطفالككم مع على إتقاننبدأ بتوجيه الشكر إليكم، نود أن 
األطفال بااللتحاق بالمدرسة "الخاصة بهم" باستمرار على  إن أهم هدف مشترك في العام الدراسي القادم هو السماح لجميع 

خالل اجراء التحاليل    الرغم من جائحة القرن. من أجل تحقيق هذا الهدف، سنعيد إنشاء شبكة أمان شاملة في المدارس من
 ، خاصة في األسابيع الثالثة األولى من بداية المدرسة.بانتظام

تمعنا وأيضاً من أجل التشغيل المدرسي اآلمن هو التطعيم ضد كورونا، فكلما زاد  حماية ضد كورونا وبالتالي لمج أقوى إن 
 زادت "حريتنا" االجتماعية.و عدد األشخاص الذين تم تطعيمهم، كانت الحماية أفضل

بعد هذا الوقت المرهق في السنة األخيرة من المدرسة، يحتاج األطفال على وجه الخصوص إلى هذه الحرية وأيًضا  
 الذي يمكن أن تقدمه المدرسة لهم.لدرس مع الزمالء حضور ا

من خالل تقديم تطعيم  الجائحة  في المرحلة الحالية من    -عاًما   12خاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن   -يمكننا دعم أطفالنا  
 ضد كورونا للبالغين. 

) لألطفال الذين تتراوح BioNTech / Pfizerمن    Comirnatyو  Modernaمن    Spikevaxاللقاحات (ترخيص  تمت  
) وتعتبر آمنة وفعالة. األطفال EMAعاًما وأكثر. لقد تم اختبارها بدقة من قبل وكالة األدوية األوروبية (  12أعمارهم بين  

البالغين، لكنهم معديون مثل هؤالء. بمقارنةً بشكل خطير   19-كوفيدوالمراهقون أقل عرضة لإلصابة بمرض 
حول خيارات التطعيم  منكم االستفسار  حتى بدون إشعار مسبق. يرجى    ،تطعيملل  ميّسرة، تتوفر عروض  المقاطعاتفي جميع  

. على سبيل المثال،  impft.at-www.oesterreich  الرابط التاليأو على  مقاطعتك مباشرة في    مأطفالك/موربما لطفلك  ملك
 . www.ichereschule.at  الرابط  على  ماألقرب إلى مكان إقامتكناشئين  نك أيًضا البحث عن محطة تطعيم األطفال واليمك

عاًما برفقة أحد الوالدين للتطعيم ويحتاجون إلى موافقتهم على   14الذين تقل أعمارهم عن  ناشئوناليجب أن يكون األطفال/
 يمكنك أن تقرر بنفسك. 14التطعيم. من سن 

يجب علينا جميعًا الذين يمكننا المساهمة في حماية أطفالنا وشبابنا أن نفعل ذلك في نطاق إمكانياتنا. بالنسبة لمعظمنا، التطعيم 
 .خيارهو 
عاًما دراسيًا سعيًدا وممتعًا! مأطفالك/مولطفلك مإلى بدء المدرسة معًا ونتمنى لكبسعادة لع نتط
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