
 

 

اء،  إلى اآلباء واألّمھات وأولیاء األمور األعزَّ

حالیًا یّة اإلعالم ناتقوم وسائلحیث  –) نفسھ Covid-19( لیس ھناك من داعي أن أخبركم عن فیروس كورونا غیر معتاد. نداءٍ لیكم بإأتوّجھ 
 بالتفصیل. ھعنخبار باإل

القلیل من ب االحتفاظھذه ھي الطریقة التي أرید أن أحمي بھا طالبنا من ناحیة ومن ناحیة أخرى، أرید  .موعائالتك مبأطفالكیصب خاص اھتمامي 
 أحتاج أیًضا إلى مساعدتكم ودعمكم لھذا الغرض.ولتحقیق ذلك الحیاة الطبیعیة لنا جمیعًا. 

بشكل خاص. الغرض الرئیسي من ھذه  قطاع المدارسوالتي تخص ، كوروناأمس تدابیر مختلفة الحتواء فیروس یوم تخذت الحكومة االتحادیة ا
ا . ومع ذلك، ال یمكن أن تكون التدابیر فعالة وناجحة إال إذا تعاونّ كوروناالتدابیر ھو حمایة أولئك الذین ھم أكثر عرضة لخطر اإلصابة بفیروس 

 جمیعًا معًا.

 اعتماًدا على عمر طفلك، لدي الطلب التالي حتى بدایة عطلة عید الفصح:

، 3االحتیاجات الخاّصةذوي ل، أو مدرسة 2متوّسطة أكادیمیّة، أو مدرسة 1إذا كان طفلك تلمیذًا في مدرسة ابتدائیة، أو مدرسة متوسطة •
منكم إذا أمكن، یرجى . حتى بدایة عطلة عید الفصح 2020 )مارس( ذارآ 18ة من یوم األربعاء یّ مافلن یكون لدیھم فصول دراسة نظ

في المجاالت الحرجة، وال سیما  ونتعمل مفي المنزل (خاصة إذا كنتتنسیق الرعایة على  نیغیر قادر مالمنزلیة. إذا كنتالرعایة تنسیق 
االستمرار في الذھاب إلى  م)، یمكن لطفلكة\دة وحی\ُمعیلوالبنیة التحتیة للنقل، أو إذا كنت المواد الغذائیّة وتجارة األمن الصحة و
 التدریب وترسیخ المنھج.تمارین ّرق لالتطھناك سیتم  المدرسة.

 
 مدرسة(مثل  6للتعلیم المھني، أو مدرسة متوسطة 5للتعلیم المھني، أو مدرسة ثانویة 4عاّمة في مدرسة ثانویةطالبةً \طالبًا مإذا كان طفلك •

من االثنین  لن تكون لدیھم دروس، ف8تحضیریّة للتدریب المھنيأو مدرسة  7للتدریب المھنيإدارة األعمال أو مدرسة فنیة)، أو مدرسة 
 اھتجلعاممراجعة وتعمیق محتوى المناھج التي تم في المنزل  میجب على طفلك بدایة عطلة عید الفصح. حتّى 2020 )مارسآذار ( 16

 التدریبأوراق تمارین  استالم وأخذیمكن  .- الكترونيأیًضا في شكل  -سیتم تزوید طفلك من قبل المدارس بمواد تعلیمیة مختلفة  .مسبقًا
 .المشّددة افةظتعلیمات الن ةتحت مراعاالمستندات وترسیخ المنھج و

 
، ألن ھؤالء ھم األشخاص الذین )رالمعرضین للخط 65فوق سن (خاصة أولئك  م وجّداتكمعلى أي حال، یرجى تجنب رعایة أجدادك •

 نرید حمایتھم قدر اإلمكان.

المنھج تكرار و تعمیق فقط سیتم حیثإلى المدرسة:  ھباذھعدم  في حالتعلیمي ال من المنھجشيء  أي فوتھلن ی مأن طفلك مأؤكد لكفي ھذا الصدد و
 .مسبقًادراستھ ي تم ذال

جاھدین للتعامل مع معنا یسعون وعملھم على مون ویداال یزال المعلمون  حیث. بشكٍل مباشر بالمدرسةأي أسئلة، یرجى االتصال  مإذا كان لدیك
 الوضع االستثنائي.ھذا 

 بصحة جیدة. الشخصي محیطكمة حتى یظل األشخاص في ، فإنك تقدم مساھمة قیّ بوعيٍ  خفض االتصاالت الشخصیةبقرار ال كمن خالل اتخاذ

غییرات الرئیسیة في وأعرف ما تعنیھ ھذه الت وجدُّ  جمیعًا. أنا أبٌّ منّا اآلن المطلوبة لیس من السھل بالنسبة لي إجراء ھذه التغییرات  إنھ صدقوني:
. یمكنني أن وأخواتناأطفالنا وإخواننا صالح ل ذلكو اومع ذلك، أنا مقتنع بأنھ یجب علینا اآلن اتخاذ ھذه الخطوة الھامة معً  الحیاة الیومیة للعائلة.

 !بقدر اإلمكاناألسابیع المقبلة للتمّكن من أؤكد لكم أننا، مع الوالیات والبلدیات، ومدیریات التعلیم وجمیع اإلدارات التابعة لنا، سنبذل قصار جھدنا 

وذلك تحت  كوروناتعامل النظام التعلیمي مع فیروس مرسوم ، یرجى الرجوع إلى التعلیمات بالنسبة للنقاط الرئیسیة في الئحة
www.bmbwf.gv.at/corona_info .تحت ھذا الرابط، ستجد أیًضا معلومات محدثة یومیًا حول الموضوع . 

 

                                                            
1 Neue Mittelschule 
2 AHS-Unterstufe 
3 Sonderschule 
4 AHS-Oberstufe 
5 Berufsbildende höhere Schule (BHS) 
6 Berufsbildende mittlere Schule (BMS) 
7 Berufsschule 
8 Polytechnische Schule 

http://www.bmbwf.gv.at/corona_info


 تعاونكملكم على حسن أطیب التمنیات لكم وشكرا مع 
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