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اعزائي االهل

Auskunft erteilt
Herr Klingler

والمربيين,

سيتم اغالق جميع الحضانات والمدارس 16.03.2020ابتدائا من يوم االثنين الموافق
الى نهاية عيد الفصح .
لالطفال االذيين يعملون اهلهم بمهام مهمة على س بيل المثال ) شرطي  ,مسعف  ,اطفاء (
وليس لديهم اي وسيلة اخرى للعناية باالطفال ,سوف نوفر لهم ابتدائا من يوم االثنين
الموافق
احد المختصين للعناية باالطفال )فقط بالحالة الطارئة 16.03.2020 (.
يجب االنتباه على انه لن يتم اخذ اطفالكم قبل القيام بالفحوصات الالزمة .
االطفال الذين لديهم خطر على سبيل المثال ) ضعف جهاز المناعة  ,عدوى حادة ,امراض
سا بقة ( نعتذر عن عنايتهم  .واالطفال المرضى سيتم اخذهم مباشرة  .عندما يتم قبول
اطفالكم للعناية الطارئة لن يتم اعطاء اي من االطفال اي نوع من الطعام ,لذلك نرجو منكم
اعطاء اطفالكم الطعام من المنزل.
هدفنا هو مقاومة فيروس كورونا والحد من انتشاره ,لذلك انه موضوع حتمي الحد من العناية
الطارئة  ,لذلك نرجو من االهالي الكرام استخدام ميزة العناية الطارئة فقط في الحاالت الطارئة
جدا جدا.
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: القاعدة تنص على جميع الحضانات والمدارس الحكومية التالية
Kindertagesstätte (Mäuseturm),Integrative Kita Farbenfroh,
Kindertagesstätte(Sonnenschein), Kindertagesstätte (An der
Burg
Klopp), Kindertagesstätte (Mondschaukel),Kinderhort (Pfiffikus),
Kindertagesstätte und Hort (Wuselkiste).
Realschule Plus am Scharlachberg. وGrundschulen وجميع ال
:المعلومات الحصرية يمكنكم العثور عليها عن طريق هذا الرابط
www.bingen.de
. نحن نشكركم لتفهمكم وتعاونكم, هذه حالة طارئة ونحن بحاجة لتعاونكم
Sebastian Hamann

