،أولياء المور الكرام
في مدرستنا كما في كل القاطعة سوف يكون هناك تنظيم لرعاية طارئة للطفال .يوم غد الثني الواقع في
 16/03/2020تستطيعون تقديم طلب للرعاية الطارئة من الساعة  09:00إل الساعة  15:00في السكرتارية.
.الطلب تجدونه في السفل
:ارجوكم انتبهوا للتالي
هذه الرعاية محصورة في  15طفل و مخصصة للحالت الطارئة  ،في حال كانت الرعاية النلية غي ممكنة
على الطلق .الرجاء عدم الستفادة من هذا العرض في حال عدم الحاجة .الحاولة قائمة على مستوى القاطعة
للتقليل من التواصل الجتماعي لتقليل انتشار الفيوس حت تبقى الرعاية الطبية كافية و متاحة قدر المكان.
.الرعاية غي متاحة لعدد كبي من الطفال .لذلك عدد الطفال الذين سوف يتم اختيارهم محدود
الرعاية للطفال العرضي للخطر ) كالذين يعانون من أمراض مزمنة و جهاز مناعة ضعيف و القابلي للعدوى(
.غي ممكنة
مدينة زاربروكن سوف تجمع الطلبات و تقيمهم و تتخذ القرار الناسب من سيحصل على مكان الرعاية .لذلك
.الرجاء تقديم السباب الكافية بشكل مفصل لحاجتكم لكان الرعاية لطفلكم
 :من السباب الت ستؤخذ بعي العتبار
عمل أولياء المور الضوري للحفاظ على البنية التحتية العامة على سبيل الثال العاملي في الجال الطب و
الرعاية الصحية و الصيدليات ،في دور العجزة ،في مرافق الرعاية الداخيلة ) دار رعاية الطفال( ،و الهن
.التالية :القضاء ،الشطة ،السعاف ،الطفاء ،و إنتاج و تزويد الواد الغذائية
العيلون الوحيدون العاملون ) تابع للنقطة أعله -أسباب مفهومة -ممكن فقط إذا كان ليزال هناك مكان(
ل يوجد مجال لرعاية أخرى ) تابع للنقطة أعله -أسباب مفهومة -ممكن فقط إذا كان ل يزال هناك مكان(
للسف ل نعلم إلى الن مت نستطيع البدء في تامي الرعاية و لكن نتمن البدء يوم الربعاء .سوف نتواصل
مع جميع اولياء المور الذين قاموا بتقديم الطلب و نخبهم .الرجاء النتباه لحقاا للملحظات على صفحتنا
.عب النتنت
إذا كان لديكم حالة طارئة جد اا يوم غد الثني ،اتصلوا بنا اليوم بعد الساعة الثالثة عاى الرقم 068179939
شكرا ا جزيلا
.نتمن لكم الصحة و اجتياز هذه الرحلة الصعبة بسلم
كليمنس روتلوف
مدير الدرسة

