التاريخ :األحد  15مارس ،2020
أعزائي أولياء االمور،
لمنع انتشار الفيروس التاجي قدر اإلمكان  ،قررت الحكومة اليوم إغالق
جميع المدارس في هولندا على الفور حتى  6أبريل على األقل.
ماذا يعني هذا لك؟
اعتبارا من يوم االثنين
ضا أنه سيتم إغالق مدرستنا
بالطبع  ،هذا يعني أي ً
ً
 16مارس  2020؛ ال يمكن لطفلك القدوم إلى المدرسة ونطلب منك
توفير رعاية األطفال بنفسك.
إذا كنت من الذين يعملون في قطاع حيوي وال يمكنك ترتيب رعاية
لطفلك  ،فمن الممكن أن يتم رعاية طفلك في المدرسة خالل ساعات
الدراسة  ،شريطة أال يكون لديهم نزلة برد أو حمى.
يمكنك التحقق مما إذا كان هذا الموقف ينطبق عليك عبر الرابط
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviru
.s-covid-19/cruciale-beroepsgroep
إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لك  ،يمكنك الذهاب إلى المدرسة مع طفلك
خالل الفترة من  16مارس إلى  6أبريل .في هذه الحالة  ،نطلب منك
إبالغ إدارة مدرسة طفلك مسبقًا حتى يمكن إجراء جرد لعدد الطالب
المشاركين ووضع خطة لذلك.
بالنسبة لرعاية األطفال  ،نعمل مع مقدمي رعاية األطفال المعتادين.
نطلب منك إن أمكن إبالغ شركة النقل لطفلك أن طفلك سيبقى على
األقل حتى  6أبريل.
إذا كان طفلك يقع ضمن إحدى الحاالت االستثنائية  ،فمن الحكمة إبالغ
شركة النقل أن طفلك يحتاج إلى النقل.
في هذه ألظروف التي نمر بها ونظرا للحالةأالستثنائية نريد توفير
التعليم  -وإن كان عن بُعد  -في الفترة القادمة .نحن نعمل على كيفية
القيام بذلك.

خالل هذا األسبوع ستتلقى رسالة من المدرسة  /أو معلم طفلك حول
ضا المساعدة كأبوين
كيفية تصميم التعليم عن بعد لطفلك .سنطلب منك أي ً
ومقدمي رعاية ونأمل في تعاونك.
ضا  ،من األهمية بمكان اآلن أن يلتزم الجميع في
كما تشير الحكومة أي ً
هولندا بالتدابير المتخذة  ،من أجل منع انتشار الفيروس قدر اإلمكان
وحماية إخواننا من المرض.
نحن نتفهم أن جميع التطورات قد تؤدي إلى مخاوف وأسئلة .يرجى
مشاركتها مع المدرسة عبر الهاتف و  /أو البريد اإللكتروني.
في األيام القادمة على وجه الخصوص  ،سنقوم بتحديث مدرسة طفلك
بانتظام وموقع المؤسسة على اإلنترنت www.obswijk.nl :و
.www.gsonderwijs.nl
ضا زيارة موقع ويب البلدية:
ويمكنك أي ً
 www.wijkbijduurstede.nlحيث ستجد معلومات حديثة حول
الوضع في بلديتنا .هناك مشاورات مستمرة على مستوى المؤسسة
وعلى مستوى البلديات لتبسيط السياسة والتنفيذ واالتصال قدر اإلمكان
في هذه األزمة.
نطلب تفهمك في هذه الحالة المعقدة .نحن نبذل قصارى جهدنا إلعالمك
ولضمان حصول أطفالك على التعليم  -وإن كان بشكل بديل  -إلى أقصى
حد ممكن.
مع أطيب التحيات ،
هيني سيكن
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