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أعزائي أولياء األمور واألوصياء القانونيين ،
يقوم الزمالء وجميع الموظفين بتحضير فحصوات كورونا الذاتية لطفلك في
المدرسة بعناية وحساسية كبيرين .من المهم بالنسبة لنا أن نكسب ثقتك من
خالل شفافية أعمالنا.
نحن ندرك أن كثرة التقارير اليومية تزيد من عدم اليقين لديكم .صدقنا ،
نحن نشعر بنفس الطريقة.
هذا هو السبب في أننا نستخدم النقاش مع بعضنا البعض  ،لحل المشاكل
ًا.
مع
ًا و سيتم تطعيم المتبقين في األيام
لقد تم تطعيم الزمالء بأكملهم تقريب
القليلة القادمة.
يوجد لدينا ستة مدرسين تم تدريبهم من قبل الصليب األحمر األلماني ()DRK
للقيام باختبار كورونا في المدرسة و نحن نقوم بهذا االختبار بأنفسنا
بشكل يومي من أجل الحفاظ على احتمالية اإلصابة عند أدنى مستوى ممكن.
يمنحنا هذا كل األمان الالزم لمواصلة مهنتنا على أكمل وجه  ،على الرغم
ًا.
من أن الوباء ال يجعل األمر سهالً علينا جميع
دفعتنا أسئلتك ومخاوفك وتلميحاتك العديدة إلى إعداد مركز اختبار في
حديقة المدرسة .هناك يمكن للمجموعات الفردية إجراء فحص الكورونا مع
مدرس الفصل.كل طفل محمي بطريقة ال يستطيع األطفال اآلخرون مشاهدته.
سيوضح المعلم لألطفال أمام المجموعة كيف يأخذ كل طفل مسحة األنف من فتحة
ً ويبكي  ،فسنكون هناك ألجله .ال
األنف السفلية بنفسه .إذا كان الطفل خائفا
ُ
يجبر أي طفل على أخذ مسحة أنفه ضد إرادته .سوف نتصل بك في هذه الحالة.
يرجى ان تكونوا

عندها متوفرين للتواصل معكم.

سيهتم بكم موظفونا االجتماعيون السيدة زاور( )Frau Sauerوالسيدة فريركس
( )Frau Frerichsللتقليل من مخاوفكم،
كما أننا على اتصال وثيق بالمجلس التمثيلي ألولياء االمور( ، )GEVوالذي
ًا في اإلجابة على تساؤالتكم.
سيساعدكم أيض
معكم  ،سننمو كمجتمع مدرسي لمواجهة هذا التحدي .على أساس الثقة
السليمة من خالل العديد من المحادثات والنقاشات مع بعضنا البعض  ،سننجح
في جعل المدرسة ممكنة لجميع األطفال .ادعمونا بثقتكم.
ابقوا بصحة جيدة!
شتولته ()Stolte
إدارة المدرسة

