
 

 

Arabisk / af coronavirus (COVID-19)"فيروس كوفيد 19كورونا , 

 حيث  اذار/مارس في مؤتمر صحفي استثنائي 11أصدرت رئيسة  الوزراء ميتا فريدريكسن مساء يوم األربعاء ، 

اعلنت فيه  أغالق جميع المدارس ,مرافق الرعاية النهارية, الروضات ,الحضانات و مربيات االطفال  لمدة 

أسبوعين اعتبارا من  يوم االثنين الموافق 16 اذار/ مارس 2020 . وذلك لمواجهة  "فيروس كوفيد 19كورونا"   

  ومحاولة الحد من انتشار هذه  العدوى .

 يسري المفعول ابتداء  من يوم الخميس والجمعة .

 12يجب على الطالب الذين لديهم الفرصة البقاء في المنزل في وقت مبكر ابتداء  من يوم الغد الخميس الموافق 

اد الستيعاب و إستقبال الطالب الذين يحتاجون إلى الحضور غدًا اذار/ مارس ، لكننا بالطبع نحن  على استعد

 الخميس والجمعة .

في التحميل و الضغط أبقيت طفلك في المنزل يومي الخميس والجمعة ، فال داعي لإلتصال  بنا كي ال نفرط   في حال

 الذائد على برنامج تطبيق  ) أوال( و خاصة في هذا الوضع الخاص .

 يسري هذا العرض إبتداء  من يوم االثنين  16 اذار /مارس – و لمدة 14 يوًما 

، سوف نجهز  رعاية طارئة  ابتداء من يوم االثنين للطالب الذين يؤدي آباؤهم وظائف فيما يتعلق بإغالق المدارس 

حرجة في القطاع العام أو  في القطاع الخاص ، أو للذين ، على الرغم من دعوة السلطات إلبقاء األطفال في المنزل 

 ،  و لكن ليس لديهم خيارات أخرى .

 الرعاية في الحاالت الطارئة 

إذا كانت هناك حاجة للرعاية الطارئة ، فيرجى اإلتصال  بالمدرسة في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه يوم 

صباًحا. من األفضل القيام بذلك عن طريق البريد االليكتروني أو عن طريق تطبيق ) أوال (  أو  10الجمعة الساعة 

رسة .من خـالل الهاتف  التابع للمد  

نحن ندرك تمام اإلدراك أن هذه حالة استثــنائية ، و هذه الكلمة كررتها رئيسة وزرائنا خالل المؤتمر الصحفي ، 

 ونجد في هذه الحالة أفضل الحلول الممكنة مع االمتثال لتوصيات السلطات المختصة . 

 .AULAللحصول على معلومات جديدة ، يرجى اإلطالع على صفحة 
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