
 نېټه بیا ځل ښوونځي ته تلل   ۱د سپتمبر په 
 

 درنو مېندو پالرونو، 

 

زیړې  د سپتمبر به نوی تعلیمي کال پیل شي. ټول هغه ښوونځي چې په فالندرن کې د 'ټیټ خطر' ساحې یا  ۱د سه شنبې په ورځ 

 پیل کیږي. ټول زده کونکي کوالی شي ښوونځي ته الړ شي. دا پرېکړه د پوهنې وزیر لخوا شوې ده.    کې ديمرحلې 

 

 مونږ څنګه کوالی شو خپل ښوونځی خوندي کړو؟

 

 واټن وساتي. متره   1.5د ابتدائیه ښوونځي ښوونکی به د زده کونکو څخه  

 کلنو( کوچنیانو لپاره اړین ندي. ۶-۴دا کار د )

 

 

 وکاروي. د خولې ماسک متر واټن ساتل ممکن نه ده؟ که ممکن نه وي ښوونکی به  1.5آیا د 

 

 

 . ټول به اکثراً خپل السونه پرېمنځي  

 كله؟ 

 ښوونځي ته ننوځي.کله چې   •

 کله چې ټولګي ته ننوځئ )د لوبو څخه وروسته(. •

 د تشناب تللو څخه وروسته  •

 د ډوډۍ څخه مخکې  •

 د ټوخی، د پزې د پاک کولو یا پرنجېدلو څخه وروسته. •

 مخکې لدې چې د ښوونځي څخه بهر الړ شي.  •

  

 

 کوو.  پاکدېري وختونه مونږ ټولګي، دهلیز او تشنابونه 

 

 

 مونږ د ټولو ټولګیو هوا تازه ساتو.   

 

 

 تاسو د مور او پالر په توګه څه کوئ؟ 

 

 متر واټن وساتئ.    1,5د نورو میندو او پلرونو، ماشومانو، ښوونکو یا د ښوونځي د مامورینو څخه  

 

 

 تل د خولې ماسک وکاروئ. 

 

 

 

  



 آیا ستاسو ماشوم د ناروغۍ کومې نښې لري؟ 

 

 

 

 

 خپل ماشوم په کور کې وساتئ او د ډاکټر سره اړیکه ونیسئ.  •

 

 آیا ستاسو په کورنۍ کې کوم څوک د کرونا ویروس لري؟ 

 طریقه اړیکه ونیسئ.of 0497 50 27 60 79 37 226 03د ښوونځي سره په مستقیم ډوهلل  •

 ورځې په کور کې قرنطین شي.  ۱۴ستاسو ماشوم به لږ تر لږه  •

 له ډاکټر سره اړیکه ونیسئ.  •

 ستاسو ماشوم باید د کرونا معاینه سر ته ورسوي. آیا ستاسو ماشوم په ابتدائیه ښوونځي کې دی؟  •

 

 آیا تاسو کومه پوښتنه لرئ؟ 

 

 اړیکه ونیسئ.  of 0497 50 27 60 79 37 226 03د ښوونځي سره په  •

د اضافي مالومات لپاره د فالندرن ښوونې سره اړیکې ونیسئ:   •

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

  coronavirus.be-www.infoد کرونا ویرس په اړه اضافي معلومات:  •

 

 

مونږ په پرلپیې توګه حالت ارزوو. آیا د ناروغۍ خطر زیات شوی؟ که چېرې داسی وی بیا مونږ د لوړ خطر مرحلې ته اوړو )نارنجي 

 یا سور(. هغه مهال به اضافي مقررات وضع شي. 

 

 موږ هېله لرو چې یو ښه، د زدکړو ډک و خوندي د زدکړو کال ولرو. 

 

 مننه!ستاسو د مرستې څخه مخکې له مخکې 

 

 په درناوی،

 

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

