معلومات للوالدين
إجازة المرض أثناء جائحة كورونا متى يتم التعلم عن بعد ومتى اليكون ؟في أوقات وباء كورونا هناك ثالث أنواع مختلفة لإلجازات المرضية نطلب منكم التفريق
الحجر الصحي
الحجر الصحي نتيجة اختنبار كورونا ايجابي
أو مديرية الصحة تأمربالحجر الصحي نتيجة
االتصال بشخص مصاب بكورونا أو االتصال
بشخص مصاب مباشرةوتم اختبار الفيروس
لديه وكان النتيجة ايجابية لهذا الشخص فهنا
يتم الحجر الطوعي مباشرة حتى في البيت
وخارج أوقات الدوام في المدرسة في
المساءوفي عطلة نهاية االسبوع
هنا يجب إرسال رسالة عن طريق البريد
االلكتروني تشرحون فيه الوضع بشكل
مختصر
schulleitung@ggs-lohmar.de
يرجى كتابة أرقام هواتف ضمن الرسالة لكي
نستطيع االتصال بها مباشرة
في حالة الحجر الصحي اليوجد دروس وال
يوجد تعلم عن بعد
يرجى إعالم معلم الصف عند زوال األعراض
عن طريق االيميل على سبيل المثال وكتابة
عبارة اليوجد أعراض اآلن

أعراض
أعراض البرد التي تعتبر نموذجية لمرض
كورونا مثل سعال جاف حمى ضيق تنفس
فقدان حاسة الشم أو التذوق سيالن األنف مع
التهاب الحلق أو الصداع و آالم الجسم
والضعف الجسدي بشكل
عام هنا يجب الحضور إالى المدرسة فقط إذا
كانت هناك نتيجة سلبية لفيروس كورونا أو
ورقة من الطبيب تثبت قدرتك بالعودة إلى
المدرسة

اإلجازة المرضية العادية
هنا اليكون مرض كورونا موجود
وتكون األعراض على الشكل
التالي نزلة برد عادية هنا يجب
عليك البقاء في البيت لمدة 24
ساعة وإذا لم تضاعف األعراض
يمكنك الحضور إالى المدرسة

لماذا اليستطيع
طفلك الحضور إلى
المدرسة
اإلجازة المرضية

اتصل بالمدرسة على الرقم 022465131
الرجاء إضافة الكلمة الرئيسية عند االتصال
وهي فيروس كورونا

الرجاء التصال بالمدرسة أو
االتصال بمعلم أو بمعلمة
الصف المسؤولة
02246/5131

اليوجد درس
عندما تختفي األعراض مرة ثانية على طفلك
ولكن التوجد نتيجةسلبية لفحص كورونا أو
ورقة طبية هنا نستعين بالتعلم عن بعد
للحصول على معلومات تخص التعلم عن بعد
انظر الصفحة الرئيسة للمدرسة
وسوف يشرح لك معلم الف المحتوى

مرحلة المرض
اليوجد درس
اليوجد تعليم عن بعد

التعلم عن بعد أو
ال

