ً
الفصح عيد عطلة خالل أيضا  2020 -أبريل  19حتى الطوارئ رعاية
 ،األعزاء اآلباء أيها
ستمر جائحة االكليل .قررت حكومة الوالية تمديد الرعاية الطارئة في
مراكز الرعاية النهارية وفي المدارس لألطفال في الصفوف من  1إلى 6
أبريل  ، 19وكذلك تقديمها خالل عطلة عيد الفصح لجميع أولئك الذين
يعملون في المجاالت الحرجة من الخدمات العامة والرعاية الصحية
ًا لعملهم.
والخدمات األساسية هي الحفاظ على ظهورهم مجاني
تنطبق القواعد التالية:
 .1ما األطفال الذين تقدم لهم رعاية الطوارئ؟
الرعاية الطارئة في المدارس للصفوف  6 - 1مخصصة فقط ألطفال األشخاص
الذين يطلب منهم الحفاظ على هذه الهياكل والخدمات كموظفين في
مجاالت البنية التحتية الحيوية.
هذه هي على سبيل المثال الموظفون
• في مجال الرعاية الصحية (الطب  ،المستشفيات  ،الممارسات الطبية
 ،الصيدليات  )... ،والرعاية ،
• كادر رعاية األطفال من مراكز الرعاية النهارية والمدارس وكذلك
أعضاء هيئة التدريس ،
• مع الشرطة ورجال االطفاء والسلطات الصحية ،
• من محالت السوبر ماركت ومحالت البقالة ،
• في إنتاج األغذية والخدمات اللوجستية ،
• في االتصاالت وإدارة المياه وإمدادات الطاقة.
المتطلب السابق:
 كال الوالدين أو الوالدين الوحيدين في أحد ما سبق المناطق
النشطة و
 رعاية األخرى غير ممكنة.
استثناء:
العاملين في مجال الرعاية الطبية والتمريضية  -ينطبق ما يلي هنا:
 يعمل كال الوالدين و
 يعمل أحد الوالدين في مرفق رعاية صحية أو في خدمة رعاية المرضى
الخارجيين
مالحظة
يجب على جميع المستفيدين تقديم تأكيد خطي من صاحب العمل.

 .2نطاق رعاية الطوارئ
ًا حتى 1:00
ًا من الساعة  8:00صباح
تقدم المدرسة رعاية الطوارئ يومي
مساً
ء
يرجى مالحظة :هذا ليس صراحة!
 .3التسجيل لرعاية الطوارئ
التسجيل ممكن عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني:
هاتف( 04052987510 :جهاز الرد على المكالمات)
البريد اإللكتروني:
gems-ossenmoorpark.norderstedt@schule.landsh.de
أ) 2020/27/03 - 2020/23/03
إذا كنت بحاجة إلى رعاية طارئة ُ ،
يرجى إعالمنا بحلول يوم االثنين
ًا.
 23مارس  2020الساعة  07:45صباح
ب) عطلة عيد الفصح ()19.04.2020 - 30.03.2020
يرجى اإلبالغ عن الحاجة إلى المدرسة بحلول األربعاء  25مارس  2020الساعة 12
ًا!
ظهر
نحتاج أن نبلغ عن الحاجة للوزارة وأن نعرف التخطيط.
ًا  ،فيمكنك
إذا كانت هناك حاجة قصيرة المدى ال يمكن توقعها مسبق
إعالمنا في أي وقت (اليوم السابق  ،ولكن في موعد ال يتجاوز 7:45
ًا) وتسجيل طفلك!
صباح
يرجى تذكر:
 إرسال األطفال األصحاء فقط إلى رعاية الطوارئ!
 إذا كان طفلك مسجالً ولكنه مريض :يرجى إبالغ المدرسة في الصباح!

أتمنى لك ولعائلتك أن تبقى بصحة جيدة

تفضلوا بقبول فائق االحترام
نوردرستيدت  20 ،مارس 2020

Siegfried Hesse
المدير

