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 به اطالعات والدین در سفرهای تعطیالت به مناطق پرخطر،

 والدین و سرپرستان عزیز

  

امروز می خواهیم در مورد آیین نامه فعلی سفر و پیامدهای 

 .دهیمناشی از آن به شما اطالع 

هشدار سفر جهانی﴿خارج﴾  را  2020ژوئن سال  3دولت فدرال در 

ژوئن برای  15از . برای بسیار از کشورهای اروپایی لغو کرد

کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، انگلستان ، سوئیس ، نروژ ، 

. گیردایسلند و لیختن اشتاین مشوره های سفر انفرادی  صورت می

 گیرندیت ورود  تصمیم میکشورها خودشان درباره ممنوع

 31برای سفر به کشورهای دیگر ، هشدار سفر در ابتدااال  تا 

 .می شود تمدید  2020آگوست 

 

 فلز-مسافران به راینالند Control Corona 10مطابق دستورالعمل 

روز گذشته قبل از رسیدن به مقصد در  14که در هر زمان در  

فاصله پس از رسیدن معرض مناطق خطر بوده اند ، موظفند بال

مستقیم به خانه خود یا سرپناه  دیگری بروند.و خود را برای 

 ( خانگی روز قرنطینه کند    )قرنطینه  14مدتی 

موسسه رابرت کوخ  لیستی از کشورها را در وب سایت خود منتشر 

را افزایش می  SARS-CoV-2کرده است که خطر ابتال به عفونت با 

ند سوئد ، صربستان ، ترکیه و ایاالت دهد )مناطق خطرناک مان

متحده آمریکا(. لیست به طور مرتب هر  روزتجدید می شود و در 

URL :زیر قابل مشاهده است 

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



در نتیجه بررسی مداوم دولت فدرال در مورد میزان طبقه بندی 

کشورها به عنوان مناطق ریسک ، ممکن است تغییرات کوتاه مدت ، 

 .نیز ایجاد شود خ به ویژه گسترش لیست موسسه رابرت کو

لطفًا قبل از بازگشت از تعطیالت ، بالفاصله بررسی کنید که آیا  

 روز گذشته در یکی از این 14طی 

 .مناطق بوده اید یا خیر

تن اطالعات فوق برنامه سفر ما از شما می خواهیم با در نظر گرف

 تعطیالت خود را برنامه ریزی کنید

 

اگر قصد دارید تعطیالت خود را در یک منطقه پرخطر سپری کنید ، 

لطفًا به یک برنامه مناسب زمانی   توجع خاص داشته باشید    

تا کودک شما بتواند در ابتدای ﴿ٱغازی﴾   سال تحصیلی جدید در 

امکان پذیر نیست و قرنطینه یا بخشی  مدرسه شرکت کند. اگر این

از قرنطینه در سال تحصیلی جدید است ، لطفًا به موقع به مدرسه 

 فرزند خود اطالع دهید.

برای جلوگیری از انتشار شیوع ویروس در مدرسه فرزند تان و 

  لطفاً  حتی انتشار آن ممکن است به تعطیلی مدرسه منجر شود ،

 .انه به مدرسه نفرستیدکودک خود را در طول قرنطینه خ

 

 ما از درک و همکاری شما سپاسگزاریم

 

فلز  تحت -دردر طول هفته این نامه در صفحه اصلی دولت راینالند

 شودآدرس  اینترنتی زیر   به زبان های دیگر نیز منتشر می

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

schule 

 

 با احترام

 یبه نمایندگ
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