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 )KGS  )kgs/-der-an-fall-corona-http://www.kgs.karlsgarten.de/einحالة كورونا في مدرسة    

 (1)الحالة في حال تم تشخيص إصابة أحدهم في صف إبني/إبنتي بكورونا، ما العمل ؟  .1 

 على سبيل المثال.  Schoolfoxإدارة الصف تخبركم، عبر  •

 في حال كان ولدكم في المدرسة عليكم المجيء ألخذه. •

( مديرية الصحة تقرر من يجب  ورقة االستعالم: في حالة كوروناإدارة المدرسة تتكلم مع مديرية الصحة عن الحالة. ) •
 ( رسم البياني: تصنيف األشخاص الذين تواصلوا معه  ال)  .مدة الحجرعليه البقاء في الحجر الصحي ذلك، وتقرر 

 إدارة المدرسة أو إدارة الصف تعلمكم بذلك. •

 "( ويجب عليه البقاء في الحجر الصحي. Iصل من الفئة قد يكون ولدكم ممن تواصلوا عن قرب )" األشخاص ذوي التوا •

 يوما.  14الحجر الصحي يعني: عدم الخروج من المنزل لمدة  •

 حضرتكم كأهل أو أوالدكم الباقون يتوجب عليكم الحجر الصحي فقط في حال تم تشخيص إصابة   •

 أحد األفراد في منزلكم بكورونا.

 جى أن تتصلوا بالطبيب أو الطبيبة وطلب إجراء الفحص له. في حال مرض ولدكم في فترة الحجر الصحي، ير •

تحصلون على إفادة تأكيد الحجر الصحي من مديرية الصحة لتقديمها لرب العمل. للحصول على اإلفادة يمكنكم طلبها   •
 neukoelln.de-schulkitajug@bezirksamt : عبر البريد االلكتروني التالي

في حال كان على ولدكم البقاء في المنزل بسبب الحجر الصحي، فهو يتابع التعلم في البيت. يحصل على المواد وعلى   •
 المساعدة من المدرسة. 

 _________________________________________________________________________ 
 

 (2في حال تم تشخيص إصابة أهل أو أخوة أو مربي/ مربية طفل أخر في صف إبني/ ابنتي بكورونا، ما العمل؟ )الحالة  2.

 قد يكون على هذا الطفل البقاء في الحجر الصحي.  •

 ( رسم بياني: تصنيف األشخاص الذين تواصلوا معه )الاقي األطفال ال يتوجب عليهم البقاء في الحجر الصحي ب •

 يمكنكم إرسال طفلكم إلى المدرسة في حال كان في صحة جيدة. الدرس يكون قائما. •

                    
________________________________________________________________________  
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 (3تم تشخيص إصابته بكورونا، ما العمل؟ )الحالة  Karlsgarten-Grundschule. أحدهم من صف أخر في مدرسة 3

 تجدون أسبوعيا حاالت كورونا الحالية  Karlsgarten-Grundschuleعلى الموقع االلكتروني لمدرسة   •

              schule-karlsgarten-der-an-coronafaelle-http://www.kgs.karlsgarten.de/aktuelle / 

 ة. في حال لم يكن طفلكم قد تواصل مع إحدى الحاالت اإليجابية، يمكنه متابعة زيارة المدرس •

 رجاء عدم الكتابة في المحادثات الصفية عن حاالت كورونا، فذلك قد يسبب الخوف للعائالت األخرى.  •
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