
ومات ألولياء األمور بخصوص اإلشراف الطارئ على الطالب بداية من يوم لمع

0231.36161 

تقوم مدٌنة مونستر ومدارسها فى إطار توجٌهات وزارة  الصحة و العمل فى والٌة 

بتقدٌم إشراف طارئ لألطفال  من   0.31.33131شمال الراٌن المعلن عنها ٌوم 

وذلك خاص فقط  0131.33101من ٌوم ٌة األول إلى السادس وذلك بدا الصف

 ب وظائف محددة )أنظر باألسفل(.بأبناء مجموعات محددة من أولٌاء األمور أصحا

بمثابة وقت انتقالى  0231.33131وٌوم الثالثاء  0131.33101ٌعتبر ٌوم اإلثنٌن 

لجمٌع أولٌاء األمور لتدبٌر اإلشراف الالزم ألبنائهم بداٌة من ٌوم األربعاء 

. وٌرجى من أولٌاء األمور خالل الوقت االنتقالى عدم إرسال أبنائهم 0331.33131

 إلى المدرسة اال فى حالة عدم وجود بدٌل أخر.

ٌتم تقدٌم إشراف طارئ ولكن بشروط  أن  0331.33131بداٌة من ٌوم االربعاء 

تٌة ٌكون الوالدٌن االثنٌن أو المربى الوحٌد للطفل عاملٌن فى أحد مجاالت البنٌة التح

 الحٌوٌة وال ٌوجد أي بدٌل لإلشراف على األوالد.

 ومن مجاالت العمل فى البنٌة التحتٌة الحٌوٌة تعد المجاالت التالٌة:

مؤسسات الحفاظ على الرعاٌة والرعاٌة الصحٌة: الرعاٌة الطبٌة والتمرٌضٌة  •

 .للسكان وكذلك مؤسسات رعاٌة المعوقٌن ورعاٌة األطفال والشباب

 والنظام العام ، بما فً ذلك األمن غٌر الشرطًاألمن  •

 (فرقة اإلطفاء وخدمة اإلنقاذ والحماٌة المدنٌة)

 

 التحتٌة العامة تأمٌن البنٌة •

 ،خاص(خدمات االتصاالت والطاقة والمٌاه والنقل العام وال)

 

 الحكومة المركزٌة والهٌئات القضائٌة واإلدارٌة •

 

 اإلمدادات الغذائٌة •



 :لً أًٌضا كشرط للرعاٌة الطارئةٌنطبق ما ٌ

 ،ال ٌعانً الطفل من أعراض المرض •

ٌوًما منذ االتصال مع  01لم ٌكن الطفل على اتصال مع المصابٌن أو مرت  •

 المصابٌن ولٌس لدى الطفل أعراض المرض،

، أو نطقة خطركم (RKI) لم ٌمكث الطفل فً منطقة حددها معهد روبرت كوخ •

ته من منطقة الخطر هذه وال تظهر علٌه أي أعراض ٌوًما منذ عود 01مرت 

 .للمرض

ا معرفة  ٌمكن)  ًٌ  من الموقع التالى مناطق الخطر المحددة ٌوم

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html)  
 

، وٌتم ذلك  1إلى  0خصًٌصا للتالمٌذ فً الصفوف من  تم تصمٌم رعاٌة الطوارئ 

تتوفر رعاٌة الطوارئ  .خالل أوقات التدرٌس والرعاٌة العادٌة للٌوم الكامل المفتوح

فً فترة ما بعد الظهر أًٌضا فً المدارس المفتوحة طوال الٌوم لألطفال الذٌن لم 

سٌتم توفٌر معلومات عن  .لمفتوح طوال الٌومٌسبق لهم المشاركة فً البرنامج ا

 .رعاٌة العطالت خالل عطلة عٌد الفصح فً وقت الحق

 .، تسأل المدارس عن مدى االحتٌاجاتبالنسبة للرعاٌة الطارئة

 .ٌتم تقدٌم خدمات رعاٌة الطوارئ بشكل عام فً جمٌع المدارس

ر من وزارة التربٌة أود أن أشٌر إلى أنه ٌمكن دائًما توقع معلومات جدٌدة وأكث

 .ٌمكن أن تؤدي أًٌضا إلى تغٌٌرات والتًوالتعلٌم ، 

 :لذلك ، يرجى مالحظة المعلومات الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم

 معلومات عامة عن فٌروس الكورونا

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionssch

utz/300-Coronavirus/index.html  

 MSB لكترونً المدرسٌة منرسائل البرٌد اإل

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail

/Archiv-2020/index.html )  

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

