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 An alle Erziehungsberechtigte der 

Schülerinnen und Schüler 

des Kindergartens und der Primarschule 

Einsiedeln, 17. März 2020 

 

 

 

االبتدائية والمدارس األطفال رياض طالبات و بطالب العناية  
 

األمور أولياء السادة  
 

 العامة المدارس جميع في المباشر التدريس منع٢٠٢٠ مارس ١٣  الماضي الجمعة يوم االتحادي المجلس قرر  إعالمكم تم كما

٢٠٢٠ أبريل ٤ حتى مؤكد بشكل  

 هذا من الهدف. الموسيقى ومدرسة المدرسية الخدمات, اإلعدادية المدرسة, بتدائيةاال المدرسة, األطفال رياض  على ذلك يسري

هو القطعي اإلجراء  

 

١٩-كوفيد نوعه من الجديد كورونا فيروس انتشار إحتواء   • 

المرض من الزائد للخطر المعرضين األشخاص حماية   • 

الخطيرة الحاالت معالجة من الصحية الرعاية نظام تمكين  • 

 
الخاصة مسؤوليتكم على بهم والعناية المنزل في أطفالكم أو طفلكم إلبقاء  واعيين تكونوا أن منكم نرجو  

 
 

الطالبات و بالطالب العناية  
 

 الطالبات و الطالب لرعاية مجاني عرض هناك ، الخاصة مسؤوليتها على األطفال رعاية تنظيم تستطيع ال التي للعائالت بالنسبة

٢٠٢٠ مارس ٢٣ االثنين يوم من ابتداء   االبتدائية والمدرسة الاألطف رياض من األصحاء  

 لديهم الذين اآلخرين أو الصحية المهن في يعملون الذين األمور أولياء مثل ، االستثنائية للحاالت فقط يسري العرض هذا

ضرورية عمل التزامات  
األطفال برعاية تتعلق مسؤوليات أي صريح بشكل األجداد يتحمل أال يجب  

 

أساسي بشكل مغلقة المدرسة منطقة فإن المدرسة في بهم اإلعتناء يتم الذين الطالبات و الطالب باستثناء  

السابق الدراسي الزمني للجدول وفق ا التدريس أوقات الرعاية عرض يغطي   

بذلك رغبتكم حال في ضروري التسجيل لكن طوعي العرض  

المدرسة وقت خالل المعتاد المدرسة مبنى في الطفل رعاية رضع طفلكم يحضر. الرعاية لمهمة المعلمين تعيين تم  

 التسجيل يتم. للرعاية طفلكم يحتاج يوم نصف بأي الفصل معلم وإخبار مرة ألول العرض من اإلستفادة قبل طفلكم تسجيل يرجى

( ذلك إلى وما ، اإلنترنت عبر ، الهاتف ، اإللكتروني البريد) المعتادة االتصال قنوات عبر الفصل مدرس مع واصلبالت  

 



 2 

 إلى طفلك سيحتاج  مدرسة أي في  ٢٠٢٠ مارس ٢٠ الجمعة يوم من ظهرا   ١٢:٠٠ الساعة حتى الصف معلم إبالغ يرجى

 يوم حتى: القادمة األسابيع في الطريقة بنفس التسجيل سيتم. ٢٠٢٠ مارس ٢٧ إلى ٢٣ من  القادم األسبوع في رعاية يوم نصف

المدرسة مبنى في طفلكم فيه سيكون يوم نصف أي في المعلم إبالغ يرجى. ظهرا   ١٢ الساعة  الجمعة  

 
 

 مدرسة الموسيقى
 
 

 الفترات لمناقشة األسبوع هذا الطالب بجميع الموسيقى مدرسو يتصل. بعد عن التعلم فورا   اينسيديلن في الموسيقى مدرسة تقدم

آخر إشعار حتى تالمجموعا دروس إلغاء يجب. مع ا الفنية واإلمكانيات الزمنية  

 
 

(الحركية والمهارات  المدرسية النفسية الرعاية ، النطق عالج) المدرسية الخدمات  
 

 

 الكانتون في المدرسية النفسية الرعاية خدمة يخص فيما التوضيحات تزال ال. أخرى مرة المدرسة تفتح حتى عالجات توجد ال

القادمة القليلة األيام في ألطفالهم المعالج الشخص من المعلومات من مزيد ا المعنيون اآلباء سيتلقى. الحالي الوقت في ممكنة  

 

 قدر بطفلكم للعناية بوسعنا ما كل سنفعل. المتبادلين والتضامن المساعدة على نعتمد  جميع ا لنا بالنسبة اإلستثنائي الوضع هذا في

الموقف ذاه مع التعامل في تدعمونا كنتم إذا ممتنون نحن. الوقت هذا خالل اإلمكان  
 

ا المهم من  يشمل وهذا) المنزل في العامة للصحة الفيدرالي المكتب بها أوصى التي النظافة تدابير جميع اتباع في تستمر أن أيض 

  الوثيق الجسدي االتصال وتجنب  المصافحة تجنب الورقية، المناديل في أو الذراع بطن في والسعال العطس, بانتظام اليدين غسل

(السابقة األمراض معهم من أو السن ركبا مع خاصة  
 

 دقيقة ١٥ من أكثر لمدة بقيتم إذا الجديد كورونا بفيروس اإلصابة تحدث أن يمكن. اآلخرين بين و بينكم مسافة ترك على حافظوا

 من واآلخرين أنفسكم تحمون فإنكم ، مسافة ترك على الحفاظ خالل من.  مريض شخص من بالقرب مترين من أقل  مسافة و

ا لألطفال يمكن. العدوى ا اإلجراء هذا يؤخذ أن يجب ، لذلك. شخصيا   المرض يصيبهم أن دون المرض نقل أيض  بعين أيض   

األطفال عند االعتبار  

الموقع على كورونا وفيروس المدارس يخص فيما المعلومات من مزيد على الحصول يمكن   

www.sz.ch/bildung/coronavirus 

 

 خالل يا  هاتف المدرسة مع التواصل يمكن. المدرسة إدارة أو الصف بمعلم االتصال يرجى  استفسارات أو أسئلة أية لديكم كان إذا

٠٥٥ ٤١٨ ٤٢ ٤٢ الرقم على العمل ساعات  

 

الرئيسية صفحتنا على متوفرة الحالية المعلومات  

www.einsiedeln.ch 

 
 

تمع أطيب التحيا  
 
 
 
 
 

  

بوشهارد رافائيل   
 المدير


