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 إلى إدارات المدارسلكتروني بريد إ

 

 إلى جميع المدارس

 فالتسفي راينالند ب

 

 معلومات ألولياء األمور بخصوص عطالت اإلجازة بمناطق مرتفعة الخطورة

 أولياء األمور األعزاء،

 .عواقب وما يترتب عليها منالحالية السفر  بتعليمات علما   سيادتكم نحيطأن  اليوم نود

 حزيران/يونيه 3عديد من الدول األوروبية في لللسفر ل العالمي حظربرفع الالحكومة األلمانية  قامت

تحاد اإلالدول األعضاء في  مستقلة بشأنسفر حزيران/يونيه، تعليمات  15منذ ُطبقت و .2020

الدخول حظر البلدان  تقرروعليه . وليختنشتاينسلندا آيواألوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا والنرويج 

 الخاص بكل منها. 

 غشتأغسطس/ 31السفر في الوقت الحالي حتى  مد حظر فقد تمبالنسبة للسفر إلى بلدان أخرى، 

2020. 

 الذين تواجدوابفالتس والمسافرين إلى راينالند  فعليكورونا،  فيروس كافحةمالعاشر لقانون لووفقا  ل

التوجه مباشرة فور وصولهم إلي األخيرة قبل سفرهم بمنطقة مرتفعة الخطر،  يوما   14 خالل ال

)الحجر الصحي يومأ  14المكوث بها بصفة دائمة لمدة ، ومنازلهم أو إلى أماكن إقامة مناسبة أخرى

 المنزلي(.
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ي قائمة بالبلدان الت اإللكترونيعلى موقعه ( Robert-Koch-Institut)وقد نشر معهد روبرت كوخ 

السويد  :مناطق الخطر مثل)( SARS-CoV-2) 2-كوف  -سارساإلصابة بمرض  يتزايد فيها خطر

 الواليات المتحدة األمريكية(. من المقاطعات بوصربيا وتركيا والعديد 

 يتم تحديث القائمة بانتظام ويمكن رؤيتها على الرابط التالي:

 

https://www.rki.de/covid-19-risikog 

قد تحدث ، فكمناطق خطر البلدانلمدى تصنيف  لمانيةاقبة المستمرة من طرف الحكومة األللمرونظرا  

 معهد روبرت كوخالمعدة من قبل  قائمةال إطالة ؤدي إلىوالتي قد ت قصيرة،في آجال أيضا  تغييرات 

(Robert-Koch-Institut)بإحدي تواجدتمقد  مإذا كنت م. يرجى التحقق مباشرة قبل العودة من عطلتك 

 .األخيرة يوما 14 الـهذه المناطق خالل 

 منكم التخطيط لرحلة عطلتكم وفقا للتعليمات المذكورة أعاله. انرجو

بالتخطيط الزمني خاص بشكل هتمام اإلفي منطقة خطر، يرجى  مقضاء عطلتك ريدونت ملذلك، إذا كنت

إذا لم يكن  في حالة لدراسي الجديد.لتحاق بالمدرسة في بداية العام ااإلمن  محتى يتمكن طفلك المناسب،

ذلك ممكنا  وكان الحجر الصحي أو جزء من الحجر الصحي في العام الدراسي الجديد، يرجى إبالغ 

 في الوقت المناسب. ممدرسة طفلك

إغالق المدرسة، يرجى  ما قد يترتب عليه من و منتشار في مدرسة طفلكإلمن أجل منع الفيروس من ا

 ى المدرسة خالل فترة الحجر الصحي المنزلي.إل معدم إرسال طفلك

 .وتعاونكمنود أن نشكركم على تفهمكم 

  بفالتسبلغات أخرى على الصفحة الرئيسية لحكومة والية راينالند  المنشورخالل األسبوع، سيتم توفير 

 على الرابط التالي:نترنت باإل

/schule-kitas/dokumente-https://corona.rlp.de/de/themen/schulen 
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