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 نامه به والدین

 والدین عزیز

 اعالم کرد که کلیه مدارس و  دهم مارس  نخست وزیر مته فردریکسن در یک  کنفرانس مطبوعاتی غیر عادی / فوق العاده 11شامگاه روز چهارشنبه 

مدیریت طرح ادارههای  مهد کودک است که تمام مدارس وی تعطیل خواهد شد  این بدان معنبه مدت دو هفته   2020دهم مارس  16مهدکودک از روز 

روز دوشنبه  تعطیل است . از  در البورگ وقت ازاد کودکان ها و باشگاههای ورزشی/ کلوب ها/ دوس  اموزش و پرورش  

 

می کنند مبارزهی تبیماری عفون شیوع نکردنبرای سرایت  ا ( است که مقامات دولتی  COVID-19) اعالم این  خبر به علت توسعه ویروس کرونا   

 

ای پنجشنبه و جمعه هم می شود.هاعتبار این تعطیل شدن شامل روز  

مارس می توانند که در خانه بمانند. دهم 12نجشنبه  در خانه دارند از همین فردا روز پ ماندن دانش اموزانی که امکان  

یم.برای پذیرای از دانش اموزانی که نیاز دارند در روزهای پنجشنبه و جمعه به مراکز خود )کودکستان و مدرسه و دوس ...( بیایند اماده هست ولی ما   

ر را انجام می دهیم تا بار اضافی الع ندهید ما این کااگر فرزندتان در روزهای پنجشنبه و جمعه در خانه نگه داشتید به ) مدرسه یا کودکستان ( اط

AULA    نشوده . رسانه های  ارتباطی   برای           

روز اینده 14و   (16/3دهم مارس)  16روز  اجرا شدن از    

موزانی که والدین انها وظایف بسیار مهم حیاتی در رابطه با تعطیل شدن مدارس ما از روز دوشنبه مراقبتهای اضطراری را برای ان دسته از دانش ا

دیگری ندارند فراهم کرده ایم.گزینه یه  وکسانی که علیرغم  در خواست دولتانجام می دهند  دستگاههای دولتی و خصوصی در  

 مراقبت ضروری

آول آ  طالع دهید بهتر است از طریق اایمیل یابه مدرسه ا  10در صورت نیاز به مراقبت اورژانسی باید در اسرع وقت حداکثر تا روز جمعه  ساعت   

اگر امکان نداشت با تلفن اطالع دهید. بگیرید ارتباط   

عیت ما کامال متوجه ان هستیم که  وضعیت فوقالعاده ای است که نخست وزیر ما  در این کنفرانس مطبوعاتی انرا تکرار  می کرد و ما در این وض

راه حلهای ممکن را پیدا خواهیم کرد بهترضمن رعایت توصیه های مسوالن   

شما را در جریان هر اطالعات جدید/ تازه خواهیم    گذاشت  AULA از طریق     

 در ضمن ما خواهان صبر و شکیبایی شماها هستیم.

 با سالم دوستانه
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