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معلومات للوالدين

نظام إشارت المرور ل كورون ا
في روضات النمسا السفلى

الواالدين األعزاء
في بداية السنة الدراسية الجديدة نسعى لتحقيق خطوتين:
نود تقديم أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية اليومية بالنسبة لكم كأسرة وألطفالكم في
رياض األطفال ،وفي الوقت نفسه ضمان صحة جميع األطفال والبالغين في رياض
األطفال في النمسا السفلى من خالل التدابير الوقائية المتوافقة مع الكوفيد.
لهذا الغرض تم من قِبل الوزارة اإلتحادية للتعليم والعلوم والبحوث تطوير مفهوم التدابير
لرياض األطفال في النمسا السفلى على أساس " نظام إشارات المرور لكورونا" .هذا يعني
أن احطياطات النظافة بالنسبة لرياض األطفال الخاصة بأطفالكم تتم من خالل تحديد
مستوى خطر اإلصابة بالعدوى في منتقتكم.
سيتم إخباركم بانتظام من قبل طاقم رياض األطفال حول تدابير الوقاية الحالية من الكوفيد
في رياض األطفال ـ على سبيل المثال :تعليق اإلشعارات على لوحة المعلومات أو رسائل
البريد اإللكتروني عن الوالدين ورياض األطفال أو عبر مراسلة أولياء األمور
“ „Kids Foxأو عبر مجلس الوالدين.
فيما يلي ستجدون جميع المعلومات المهمة حول نظام إشارات المرور لكورونا في رياض
األطفال بمقاطعة النمسا السفلى.
في حالة ما إذا لم تتلقوا معلومات من الروضة حالياً ،فستبدأ روضة األطفال الخاصة
بأطفالكم في الشهر التاسع بمرحلة إشارة المرور الخضراء.
أتمنى ألطفالكم بداية موفّقة مليئة بالفرح والمرح عند اللعب والتعلم في رياض األطفال.
Christiane Teschl-Hofmeister
Landesrätin

Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau

الدوام بحالته الطبيعية
مع مراعاة
احتياطات النظافة
والتعقييم

في مرحلة إشارة المرور الخضراء ،يتم الدوام بالروضة
بحالته الطبيعية مع مراعاة
إحتياطات النظافة والتعقييم.
ماذا يعني هذا في حالة إحضار الطفل إلى
الروضة واستالمه منها؟
* الوالدين  /األوصياء القانونيين يستطيعون مرافقة أطفالهم عند
إحضارهم إلى الروضة واستالمهم منها.
* " ترك مسافة األمان" تجنب اإلزدحام ،والتشكيالت الجماعية قدر
اإلمكان ،ومراقبة نظام التوجيه في المدخل وفي مكان تتغييراللباس

هل ستطبق تدابير وقائية أخرى في الحياة

* البالغون  :تعقييم اليدين عند الدخول للروضة
* األطفال  :غسل اليدين قبل الدخول إلى المجموعة(الصف)

اليومية في رياض األطفال؟
* يُطلب من جميع األطفال غسل اليدين جيداً وبانتظام.
* ستتم التهوية بانتظام.
* ال يتم مشاركة األطباق والمناشف وأكواب الشرب واللهايات وما
شابه ذلك مع األطفال االّخرين.

في أي مجموعة ستتم رعاية طفلي؟
* ستتم رعاية األطفال بانتظام في مجموعاتهم األساسية.
* ستكون النشاطات المشتركة بين المجموعات ممكنة.

* فرشايات األسنان ستكون غير موجودة حاليا ً في الحمامات .
* يتم تنظيف األسطح مثل المقابض واألبواب واأللعاب والحرف
اليدوية بإنتظام.

كيف ستكون مرحة التأقلم لطفلي عند قدومه إلى

* ستكون هناك المزيد من األنشة في الخارج .لذلك نطلب منكم إعطاء
طفلكم مالبس مناسبة لحالة الطقس.

الروضة؟
* شخص ما(من األهل) يستطيع مرافقة الطفل خالل مرحلة التأقلم

هل ستقام في الروضة حفالت أو اإلجتماعات
المسائية ألولياء األمور ؟
* يمكن أن تقام الحفالت والمناسبات واإلجتماعات المسائية ألولياء
األمور في الغرف المغلقة إذا تم اإللتزام باإلرشادات التالية :الحفاظ على
مسافة األمان(لألشخاص الذين اليعيشون معاً) ،والتقيد بأماكن الجلوس
الثابتة ،و التسجيل بقوائم الحضور(األسم  ،رقم الهاتف).

هل سيتم عقد إجتماعات؟
* يمكن عقد اإلجتماعات في رياض األطفال شريطة مراعاة
تدابير النظافة(الحفاظ على مسافة األمان ،تعقييم اليدين عند الدخول
للروضة والتهوية بانتظام )

* يجوز للشخص المرافق البقاء في المجموعة(الصف) بموافقة طاقم
الروضة.

الدوام بحالته الطبيعية
مع تقوية
احتياطات النظافة
والتعقييم

في مرحلة إشارة المرور الصفراء ،يتم الدوام بالروضة
بحالته الطبيعية مع تقوية احتياطات
النظافة و التعقييم
ماهي التدابير الوقائية اإلضافية التي سيتم تنفيذها في
مرحلة إشارة المرور الصفراء؟
حماية الفم واألنف (من خالل وضع الكمامة) للبالغين
* ينطبق اإللتزام بإرتداء الكمامات العام على االوالدين و الزائرين
في الغرف المغلقة في رياض األطفال (على سبيل المثال :إذا تم
الدخول لغرف الروضة في حالة إحضار األطفال إلى الروضة و
إستالمهم منها أو في اإلجتماعات )

اإلجتماعات المسائية ألولياء األمور وكذلك
الحفالت و المناسبات
* في الغرف المغلقة :يجب وضع الكمامة في حالة عدم اإللتزام بالمكان
المخصص للشخص أو عدم األلتزام بمسافة األمان المحددة.

* المناسبات(على سبيل المثال :الحفالت) إذا كانت مهمة تربويا ً و
تنظيميا ً فسيتم اإلحتفال بها في الخارج(الهواء الطلق).

* بالنسبة لموظفي الروضة ،فأن إرتداء الكمامة أمر إجباري
في األماكن المغلقة المستخدمة دائما ً(على سبيل المثال :في
الممرات ،في الساللم أو في المطبخ ،إلخ).
أما بالنسبة للتواصل مع األطفال فإن موظفي الروضة ليسوا
مجبرين على إرتداء الكمامات.
األطفال في الروضة معفون و ليسوا مجبرين على إرتداء
الكمامات.

تجنب تغيير المجموعة قدر اإلمكان
الغناء و الحركة
* سيكون الغناء معا ً في الهواء الطلق
* سيتم الغناء في الغرف المغلقة في مجموعات صغيرة مع مراعاة
مسافة األمان
* تفضل الرياضة والحركة في الهواء الطلق

* ستتم رعاية األطفال في مجموعتهم األساسية ـ ال تقام
األعمال الجماعية في الغرف المغلقة إال إذا كان ذلك ضروري ا ً
تنظيميا ً أو تربوياً(على سبيل المثال :ورشة عمل تعليمية
لألطفال اللذين في السنة األخيرة واإللزامية لهم في الروضة،
دعم اللغة  ،تج ّم ع األطفال في مجموعة واحدة في الصباح أو
بعد الظهر)

عندما تكون إشارة المرور برتقالية
سيتم الدوام في الروضة مع زيادة
تدابير الحماية

الدوام مع
زيادة
تدابير الحماية

ما هي التدابير الوقائية اإلضافية التي ستنفذ عند تحول
إشارة المرور إلى اللون البرتقالي؟

إحضار األطفال إلى الروضة واستالمهم منها
* سيتم إستقبال األطفال أو تسيمهم عند المدخل من قبل طاقم الروضة
* دخول الغرف المغلقة في رياض األطفال من قبل الوالدين أو
األشخاص المصرح لهم باستالمهم ،مسموح فقط في حاالت إستثنائية
(على سبيل المثال :فترة التأقلم) وبموافقة صريحة من طاقم الروضة.

إجتماع أولياء األمور
* ستتم اإلجتماعات بأولياء األمور قدر اإلمكان عن بعد ،هاتفيا ً أو
عن طريق البريد االلكتروني أو الحاسوب على سبيل المثال:
""Kids-Fox

اإلجتماعات المسائية ألولياء األمور وكذلك
الحفالت و المناسبات
سيتم إلغاءها أو تأجيلها إلى وقت اّخر...

اإلشراف في مجموعات صغيرة
ستتم رعاية األطفال في مجموعات صغيرة بقدر اإلمكان
والتوجد نشاطات مشتركة بين المجموعات.

الحركة والغناء
ستقام األنشطة والتمارين الرياضية وكذلك الغناء حصريا ً في الهواء
الطلق.

عندما تكون إشارة المرور حمراء يوجد دوام محدود و مقيد
في رياض األطفال
مع زيادة تدابير الحماية

تقييد الدوام وتحديده
مع زيادة
تدابير الحماية

ماهي التدابير الوقائية اإلضافية التي
ستنفذ في مرحلة إشارة المرور الحمراء؟

دوام " مقيد " ومحدد
* عرض رعاية األطفال تشمل أولئك األطفال الذين ليس لدى والديهم/
أوصيائهم القانونيين إمكانية الرعاية في المنزل.
* يتم تقديم الرعاية لألطفال بغض النظر عن نوع النشاط المهني
للوالدين /األوصياء القانونيين أو حتى ما إذا كان العمل من المنزل.

السنة األخيرة واإللزامية في الروضة
* يُسمح لألطفال الذين هم في السنة األخيرة واإللزامية عدم
الحضور إلى الروضة والبقاء في المنزل.

ال داعي لتقارير (على سبيل المثال :من أصحاب العمل) لتقديمها
لرياض األطفال.
* الرعاية مقدمة أيضا ً لألطفال ذوي اإلحتياجات المتزايدة.

اإلشراف في مجموعات صغيرة
* ستتم رعاية األطفال في مجموعات صغيرة قدر اإلمكان.

ما العمل عند ظهور أعراض المرض؟
من المهم التعامل مع المرض بعناية ،لحماية جميع
األطفال و البالغين في المنزل وفي رياض األطفال.
ويوفر الفحص الطبي األمن للجميع في حالة وجود
شبهة.
* إذا ظهرت على طفلكم أعراض أثناء وجوده في الروضة ،مثل
إرتفاع درجة الحرارة بما ال يقل عن  37.9درجة مئوية ،وضيق في
التنفس ،وصعوبات في البلع أو مشاكل في المعدة واألمعاء ،فسيتم
إبالغكم على الفور وسيطُلب منكم بصفتكم الوالدين /األوصياء القانونيين
اصطحاب طفلكم وإجراء فحص طبي ألعراض المرض الملحوظة عليه
حتى يتم استالم الطفل من الروضة ،سيتم اإلعتناء به في غرفة
منفصلة ،مع مراعاة قواعد النظافة والمسافة .وسيتم في الوقت نفسه
إبالغ السلطات الصحية بذلك.

ماذا يحتاج األطفال؟
* تحدثوا مع طفلكم عن الحياة اليومية في رياض األطفال كيف
ستكون ،قوموا بنقل المعلومات حول التغييرات القادمة التي ستتلقونها
من رياض األطفال إلى طفلكم بطريقة تتناسب مع عمره.

* راقبوا األعراض الموصوفة لطفلكم في المنزل ،كما وإننا نطلب منكم
تقريراً طبيا ً عن حالة طفلكم قبل إحضاره إلى الروضة مرة أُخرى.

* استمعوا إلى أفكار أطفالكم وأسئلتهم وهمومهم .حاولوا أن تجدوا
إجابات صادقة ومناسبة ألسئلتهم.
* اتصلوا بطاقم رياض األطفال إذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات.

من خالل تعاونكم ،يمكننا تحمل المسؤولية بأن يظل
الجميع بصحة جيدة وأن األطفال في الروضة يمكنهم
اللعب و التعلم مع بعضهم البعض في أكثر الظروف
"الطبيعية" الممكنة.
.

المرجع :والية النمسا السفلى ،ممثلة بمكتب حكومة والية النمسا السفلى ،قسم المدارس ورياض األطفال Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten
اإلصدار :اّب  2020التحديثات و الترجمات متوفرة في الرابط noe.gv.at/kindergarten
التصميمthkdesign.at :
الرسومات :إيما و حنة وينك
الطباعة  :مكتب حكومة والية النمسا السفلى ،قسم إدارة المباني  ،مكتب الطباعة الرسمي

