
  
 

 

ی گرام یو سرپرستان حقوق  نيوالد  

   
 

دور جديد    کي   دي جد  ی لي ، با شروع سال تحصآورده باشدشما به ارمغان    ی هم برا  ی آرامش  دوارمي ، که امعادیري تابستان غ  ک ي بعد از  
مهم    اري ما بس  ی، برامي کرده ا  دي بار تأک  ني همانطور که قبالً چند.  بازگشت نموده استروزمره کودکان و جوانان    یبه زندگ  گري د  یعاد

که کرونا با خود به همراه   يیچالشها  رغمي عل 21/ 2020  ژهي و یلي سال تحص  ني که در ا مي ، معلمان و شما را قادر سازشاگرداناست که 
  اتخاذ کنيم به شما شرح دهيم   مي توان   ی را که م  یري تداب   مي خواه    ی، ما منامه  ني . در ابتوانيم يکسال عادی دروس مکتب داشته باشيمدارد،  

  . مي دوباره از شما کمک بخواهبه همين دليل و  که بواسطه آن ميشود با کرونا مبارزه کنيم

  

  از کودکان:   یو مراکز نگهدار  مکاتب ی برا واضح و حفظ الصحه  صحی  طيشرا

  ش ي اتر  کاتب را به همه م  ندهي آ  ی لي سال تحص  یبرا  یفدرال چارچوب اساس  قاتي و تحق  ساينس  ،معارف، وزارت  آگستدر اواسط ماه  
انجام    یبرا   يیدستورالعمل ها  ني و همچن کرونا    یري شگي و پ   صحیروشن    چارچوب  کي ،  گري از جمله موارد د  و   ،موارد  ني فرستاد. ا

که به    یآغاز شده است. تا آنجا  صحتکرونا است که توسط وزارت   یچراغ راهنما تلف در مراحل مخ  مکتبروزمره    یکار در زندگ
، ادارات آموزش و پرورش و  صحیمسئول دولت و مقامات    ی، ما دائماً با شوراهاشود یمربوط مبرای جلوگيری   شتري ب   آمادگی های 

  . مي در تماس هست  مکاتب

  

  : ژهيمدت مراقبت و شي افزا -ها   یماريب ر يو سايا همان کرونا   COVID-19 یمسئوالنه به عالئم احتمال  ی دگيرس

از ما عالئم   کي است. اکنون هر    يا ذکام نيز نزديک  یزمان سرماخوردگ  -" است  خزاندر    مکتباز "   یبخش  زي ن افزايش سردی هوا  
  ک ي داد.    ص ي تشخيا ذکام    یاز عالئم سرماخوردگ  صورت واضحتوان به    یاز آنها را نم  یکه برخ   مي دان   یرا م  COVID-19  یاصل
    از عالئم باشد. ی تواند عار یم ني همچن  COVID-19 یماري ب 

  ر ي غ  يک کار  ،دي نفرست يا ذکام به مکتب    ی سرماخوردگ  ل ي به دل  تانرا  انکودککه    مي بخواه  یسرپرست قانون   اي   ني از شما بعنوان والد  نکهي ا
را  آنان   شک و در صورت    دي کودک خود باش  صحتاست که مراقب    ني ا  دي انجام ده  مي خواه  یخواهد بود. آنچه که از شما م  بينانه  واقع

  ، گلو انند سرفهاست. اگر کودک شما عالئم عفونت را نشان داد (م  بدن طفل تان  دما  شي افزا  اي بروز تب    یاساس  مسله.  نگهداريددر خانه  
  کتب به م  دي ، قطعاً نبابود  درجه   37.5از    ترشي ب   شان   گر تب . ادي ري بدن او را اندازه بگ  ی دما   مکتب   به  ، سردرد)، لطفا قبل از رفتنیدرد

  . فرستاده شوند

  سخت و   مي تصم  ک ي   يک مرض   در خانه بر اساس عالئم  نگهداشتن شان  اي   مکتبفرستادن کودک به    یبرا  م ي که تصم  ميدانيم  یما م
به شما    يیچالش ها  زي ن   گیخانوادرسيدگی به مسايل  کار و    بي ، در مورد ترکیسرپرست قانون   يا  ، پدر ودشوار است. به عنوان مادر

  ی ر ي در جلوگ  یسهم مهم  دي توان   ی و م  دي شناس  یفرزندان خود را بهتر م  / ، فرزندیو سرپرستان قانون   ن ي دهد. شما به عنوان والد  یارائه م
ماه  تا    ژه ي و  ی دوره مراقبت ها  ی ، مقررات موجود برانهي زم  ني از شما در ا   تي حما  ی. برا دي داشته باش  یعفون   ی ها  ی ماري ب   وع ي از ش

، حداکثر تا  و دستمزد معاش  پرداختامکان را دارند که با ادامه    ني مجدداً ا  ی و سرپرستان قانون   ني شود. والد یم  دي تمد  2021 فبروری 
  اول سال استفاده شده باشد.  مهي مورد در ن  ني اگر ا یحت د داشته باشند.  از فرزندان خو ژهي سه هفته مراقبت و

  



  : د يکاهش ده  یها را به طور کل  یماريب رايگان  ون يناس يواکس ی رکت در برنامه هاش با 

 م ي کند تا بتوان   یکمک م  اري بسيه ويروس کرونا  با عالئم شب   یها  یماري کند. کاهش ب   یمحافظت م  امراض سالم از    دفاعی   ستمي س  کي 
  15امر دارد. همه کودکان تا  ني در ا یسهم مهم وقايوی وني ناسي . واکسمي داشته باش ی کمتر ترسو  جاني را با ه مکاتبروزمره  یزندگ

  یلي بار در سال تحص  ني اول  یکنند. برا   افتي در  گاني را به صورت را  یانتخاب   ین ها ي توانند واکس  یم  نندک  ی م  یزندگ  ش ي سال که در اتر
  .دي استفاده کن  فرصت ني از ا مي کن  ی م هي شود. ما به شما توص  یآنفلوانزا ارائه م گاني را وني ناسي ، واکسیجار

  

  : د يبه مدرسه و مرکز مراقبت خود اعتماد کن

  جاد ي است و تنش ا  بيسيار سخت   نهاي سازش همه ا  - حرفه مربوطه    یري گي به پ   از ي ، ن التي تحص  تي ، اهمکرونا  ی عفونت ها  نمودن   مهار
مقابله    ی " راه براني "بهترکدام راه،  که    مي پرسب   بخواهيم  ی. وقت دي ده  ی م  ل ي مهم تشک  مي ت   ک ي خود    کتبو معلمان م   ان کند. شما با فرزند  یم

غلبه   ی، تعهد براکند  ینخواهد کرد. آنچه ما را متحد م  طابقتاوقات م  یات گاهي ، نظراست  همه  یبرايا ويروس کرونا    COVID-19با  
  است.  یگري د  یها و ترس ها یبحران همراه با درک نگران  ني بر ا

  

 تشکر از شما و اطفال گرامی تان 
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  زبان آلمانی که به همين نام ميباشد برای والدين و سرپرستان گرمی.  فولدرترجمه 

Gemeinsam gegen Corona! Schule im Herbst 2020 
  ) ٢٠٢٠باهم يکجا در برابر! مکتب درخزان (

 
  گرامی: حقوقیسرپرستان  و ني والد

سال    نيشما و فرزندتان را در ا  دي که با دياب ينگاه ب  کي را با  شنهاداتي ، اقدامات و پمعلومات دي توان یم نجاي در ا
    .دي کن تيحما  2020/21 ژه يو  یليتحص

  ) BMBWF( فدرال شما قاتي ، علوم و تحقمعارفوزارت 

    آماده شده است؟  2020/21 یليسال تحص   یمن برا چگونه مکتب

که بايد  و اقدامات و يا همان کرونا  COVID-19 يا ابتال به  در برابر عفونت کتباقدامات مربوط به محافظت در م
  . شده استاطالع داده  کتببه هر م BMBWFتوسط   يیچراغ راهنما  انجام شوددر مراحل مختلف 

www.bmbwf.gv.at/schuleimherbst  

 د يبا  یشود و سپس چه کار  ی م  عملیمن    کتبدر ميی  به من خواهد گفت که کدام مرحله چراغ راهنما  یچه کس
    انجام دهم؟

سبز، زرد،    یشود. چراغ راهنما شامل فازها  یاطالع داده م  کتببحران م  ميت   اي  کتب م  ت يريشما توسط مد به  
،  ی. در مورد زرد و نارنجکتبمنظم م  اتيعمل  یعني  -شود    یاست. در اصل، مرحله سبز اعمال م  سرخو    ینارنج

  نيب  ی" و مدت تماس طوالندي جد  یاز "تماس ها  یريگوجود دارد که عمدتا شامل جلو زين   یگريد  یاطياقدامات احت 
  گردد.  یاز راه دور برم یر يادگيبه  مکتب باشد،  سرخ چراغ راهنما  افراد است. اگر

www.bmbwf.gv.at/coronaampel  

  رد؟يگ یدر دسترس فرزند من قرار م تدريسی، چگونه مطالب مکتبموقت  یليدر صورت تعط

  ی ادامه آموزش از آن استفاده م  یکند و برا  ی کار م  یتال ي جيخاص د   سيستم آموزشی  کيبا    مکتبدر اصل ، هر  
  است.   یتالي جيد  یاز مطالب چاپ شده و محتوا  یبيمعموالً ترک يیابتدا کاتبکند. در م

  فرزندم قرار دهم؟ اريدر اخت  زيرا ن  یتاليجي د آموزشی  یتوانم محتوا یم ايآ

  کرد.  ديخواه  داي پ  کتبسطح مو  هر سن  یبرا  از تمرينات  یاديتعداد ز   Eduthek وبسايت ! دربلی

www.eduthek.at  

  توانم انجام دهم؟ یم یفرزندم چه کار مکتبدر   COVID-19از عدم ابتال به  نانياطم  یبرا

  ). ره يباز و غ  یسالم، ورزش در فضا  هي(تغذديکن  تيکودک خود را تقو  ی يا دفاعیمنيا  ستم ي• س

  . ديکودک خود را کنترل کن صحت• 

  . نگهداريد• اگر فرزندتان تب دارد، لطفا او را در خانه 



  و يیايرفتن حس بو  ني از ب ايعالئم کرونا مانند سرفه، گلودرد، سردرد   نياگر کودک شما همزمان چند  ی• حت
  برود.  کتببه م  ديداشته باشد، نبا  ذايقه

  کتب و م ديريتماس بگ 1450رونا داشته باشد، لطفاً با شماره عالئم، احتمال دارد کودک شما ک ني• بر اساس ا
  . سازيدخود را مطلع  

  شرکت کند.   ونيناسيواکس یدر برنامه ها د ي• از کودک خود بخواه

  گانيرا  زيآنفوالنزا ن ونيناسي ، واکسیلي سال تحص ني است. در ا  گانيرا رانهيشگي پ  ونيناسيواکس  یادي• تعداد ز
  است! 

www.sozialministerium.at  

  به من کمک خواهد کرد؟ یخود باشم چه کس مريضمن تمام شود و من به دنبال کودک   رخصتی هایکل  یوقت

  شود.  یم دي تمد معاشتا سه هفته با ادامه پرداخت   خاصدوره مراقبت  کي   یموجود برا یقبل شنهاديپ

https://www.bmafj.gv.at/  

توانم به چه   یبر من و خانواده ام وارد کرده صحبت کنم ، م  COVID-19که    یخواهم در مورد استرس  یاگر م
  مراجعه کنم؟ یکس

با آنها تماس  ليميا ايتلفن   قياز طر  ديتوان یدارد که م کاتب در م یمرکز مشوره روانشناس نيفدرال چند التيهر ا
  شود. یارائه م زيزبان ن  نيبه چند  گانيرا  خدمات ني. ا دي ريبگ

www.schulpsychologie.at  

  توانم خودم را مطلع کنم؟ ی. کجا مداشته باشم  COVID-19 ب و يامکت در مورد   یمن سوالاگر 

BMBWF   کرده اند. تمام    جاد يمخصوص کرونا را ا   یفدرال شما خطوط تلفن  الت يو اداره آموزش و پرورش در ا
  نگاه:   کيتلفن در  یشماره ها

www.bmbwf.gv.at/hotlines_schule  

  ديخواه  نهيزم ن يدر ا  شماري ب ی و معلومات تازه با سوال و جواب هایمرور کل ک ي BMBWF تيدر وب سا 
  . افتي

www.bmbwf.gv.at/corona  

  

  




