
 شوندسپتامبر مدارس باز می 1از تاریخ 
 

 با سالم خدمت والدین گرامی، 

 

شود. تمامی مدارس فالندرن طبق مقررات در سطح »خطر پایین« یا  سپتامبر سال تحصیلی جدید آغاز می  1شنبه در تاریخ سه 

وپرورش  توانند به مدرسه بروند. این تصمیمی است که وزیر آموزش آموزان می شوند. تمامی دانشمجدداً باز می  فاز زرد همان

 اتخاذ کرده است. 

 

 دهیم: ما برای ایمن کردن مدارس این کارها را انجام می  

 

 کند.آموزان دبستانی رعایت می را از دانش   متر فاصله 1.5خانم یا آقامعلم   

 مورد کودکان خردسال نیازی به رعایت این فاصله نیست. در 

 

 

 پوشد. می  ماسکمتر فاصله نباشد، در آن صورت خانم یا آقامعلم  1.5اگر امکان رعایت  

 

 

 شویند. های خود را به طور مستمر می همه دست  

 یعنی در این مواقع: 

 هنگام ورود به مدرسه.  •

 تفریح(. هنگام ورود به کالس درس )بعد از ساعت  •

 بعد از رفتن به دستشویی.  •

 قبل از غذا.  •

 . ، عطسه یا فین کردن بعد از سرفه •

 قبل از خارج شدن از مدرسه.  •

  

 

 .کنیمنظافت می ها را به طور مستمر های درس، راهروها و دستشوییما کالس 

 

 

 . کنیمتهویه می ها را ها و اتاق ی کالس ما به طور مستمر همه  

 

 

 خواهیم این نکات را رعایت کنید: از شما به عنوان پدر یا مادر می

 

 متر فاصله بگیرید.  1.5آموزان، معلمان و پرسنل مدرسه از دیگر والدین، داانش  

 

 

 همیشه ماسک بپوشید.  

 

  



 

 بیماری دارد: اگر فرزندتان عالئم  

 

 

 

 

 فرزندتان را در خانه نگه دارید و با پزشک خانواده تماس بگیرید. •

 

 تان مبتال به ویروس کرونا است؟ آیا کسی از اعضای خانواده  

 تماس بگیرید.  of 0497 50 27 60 79 37 226 03بالفاصله با مدرسه از طریق  •

 قرنطینه شود. روز در خانه   14فرزندتان باید حداقل   •

 تماس بگیرید. برای تست با پزشک خانواده  •

 گذراند؟ باید از فرزندتان تست کرونا گرفته شود. ی ابتدایی را می آیا فرزندتان دوره  •

 

 چنانچه پرسش دیگری دارید:

 

 تماس بگیرید. of 0497 50 27 60 79 37 226 03با مدرسه از طریق   •

وپرورش در فالندرن: ی آموزشاطالعات بیشتر درباره •

ouders-voor-www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus 

 coronavirus.be -www.infoی ویروس کرونا: اطالعات بیشتر درباره •

 

 

کنیم. اگر خطر ابتال بیشتر شود، آن وقت طبق یک فاز خطر باالتر )نارنجی یا قرمز( عمل  ما کماکان وضعیت را ارزیابی می 

 خواهیم کرد. در آن صورت مقررات دیگری نیز وضع خواهند شد. 

 

 خطر در پیش رو داشته باشیم. ما امیدواریم که یک سال تحصیلی خوش، آموزنده و بی

 

 فراوان از کمک شما! با سپاس  

 

 با احترام،

 

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

