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 سيداتي وسادتي،

 اآلباء األعزاء،
 

جنباً إلى جنب مع جميع موظفي المدرسة، أتطلع إلى الترحيب بك وبأطفالك في 
 .العام الدراسي الجديد

يتم التغلب عليه بعد. وقد ثبت ذلك من خالل التحديات كبيرة ألن وباء كورونا لم 
 العدد المتزايد لألسف من اإلصابات

. 

وإنه من المهم أن نضمن ألطفالك أفضل تعليم ممكن ويوم مدرسي موثوق به. 
 لتحقيق ذلك، أطلب دعمكم هنا

. 

 أتمنى أن تكونا قد قضيتما إجازة مريحة وممتعة معًا. من فضلك ال تنسى أن تبلغ
الصحة، إذا كنت قد عدت للتو من منطقة خطرإدارة   (Tel. 590-2935  أو

، بريد إلكتروني2353-590 : (scout-reisen@magistrat.bremerhaven.de). 

يمكن العثور على قائمة مناطق المخاطر على اإلنترنت على موقع معهد روبرت 
خكو  

 (www.rki.de) 
ستستمر قواعد حماية صحتنا في لعب دور رئيسي. ستظل التهوية المنتظمة 

وغسل اليدين وارتداء حماية الفم واألنف في األماكن العامة مهمة في المستقبل. 
 .ذّكر أطفالك بهذا ومارس هذه القواعد معًا

فين وكذلك األطفال الذين ينتمون إلى مجموعة تنطبق قواعد خاصة على الموظ
معرضة للخطر. قد ال يتم استخدام المعلمين المتأثرين في الدروس في المدرسة. 

 .ستقوم بالتعلم الرقمي عن بعد أو تتولى مهام أخرى في المدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezernat IV 

Öffnungszeiten: 

Mo. bis Do. 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Fr. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Stadthaus 1, 2. OG, Zi. 231 

Auskunft erteilt: 

Herr Frost 

Tel.: 0471 590 2203 

Fax: 0471 590 2090 

e-mail: Michael.Frost 
@magistrat.bremerhaven.de 

Datum: 21.08.2020 

Postanschrift: 
Postfach 21 03 60 
27524 Bremerhaven 

Hausanschrift: 
Hinrich-Schmalfeldt-Straße 42 
27576 Bremerhaven  

Stadthaus 1 (Haupteingang,  
Stresemannstraße)   o d e r   
Hochhaus (ausgewiesene PKW-
Stellplätze) 

Internet: www.bremerhaven.de 

Konto der Stadtkasse: 
Weser-Elbe Sparkasse  
IBAN:  DE98 2925 0000 0001 1000 09 
BIC:  BRLADE21BRS 
 

 

Dezernat IV 

 
 

 إلى اآلباء وأوصياء األمور
 من الطالب

 مدارس بريمرهافن
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يمكن تعليم األطفال الذين ينتمون إلى مجموعة معرضة للخطر في مجموعات 
هم والذهاب إلى المدرسة. تضمن المدرسة الحماية الصحية من الدراسة الخاصة ب

خالل مفهوم النظافة. إذا لم يتمكن الطفل من حضور الفصول ألسباب طبية، فيجب 
الحصول على شهادة طبية لإلعفاء من بداية العام الدراسي. ينطبق هذا أيًضا على 

م الشهادة إلى أطفال الوالدين أو األشقاء المصابين بمرض سابق. يرجى تسلي
 مدرس فصلك

 
 
اآلن أتمنى لكم وألبنائكم ولجميع الموظفين بداية موفقة وجيدة للعام الدراسي الجديد 

 رغم الظروف

 الصعبة. اعتنوا ببعضكم البعض وابقوا بصحة جيدة
 
 

 ضلوا بقبول فائق االحترام
 

 
 

Michael Frost 

 مجلس المدينة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


