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 رس ،اادارة المداعضاء  السادة

 كز رعاية ما بعد المدرسة ،اإدارة مراعضاء السادة 

 األعزاء، السادة أولياء األمور

 

الفم واألنف في  كمامةمن خالل هذه الرسالة ، أود إخباركم بقرار اليوم القاضي بتوسيع االلتزام بارتداء 

لمدة أسبوعين السريع والمدرسة وفي مجموعات الرعاية بعد المدرسة باإلضافة إلى االختبار اليومي 

 .حتى يوم الجمعة، األول من أكتوبر

التابع لوزارة الصحة ، والذي  ونا كورمكافحة وباء وصية عاجلة من مكتب هذا القرار هو استجابة لت

 .ةالحاليعتماد على نسبة االصابات باال رب السابقة واأجرى تقييمه على خلفية التج

 

لبداية العام مجلس مدينة بريمرهافن قره أيمكن القول بشكل أساسي إن مفهوم الحماية للمدارس الذي 

امكانية الحضور الحفاظ على  هو من وجهة نظر تربويةهدفنا االكبر  ويبقىالدراسي كان ناجًحا. 

 المدرسة.شخصيا الى الدروس في 

 .هذه التعليمات النشطة في تنفيذ  مومشاركتك معلى تفهمك مأود أن أشكرك

 

من تالميذ المدارس في بريمرهافن إصابتهم بفيروس  96 تعلى الرغم من أنه وفقًا للوضع الحالي ، ثب

الحجر الصحي او كورونا ، إال أنه تم بنجاح منع إغالق الفصول الدراسية أو حتى المدرسة بأكملها 

 حتى اآلن. األكثر شموالً 

 

ال توجد حاليًا أي نتائج حول وتلميذ فقط في الحجر الصحي كأشخاص اتصال.  100يوجد حاليًا حوالي 

 انتشار محتمل لفيروس كورونا في المدارس. 

 .في هذا الصدد ، من المرجح أن ينتقل الفيروس خارج المدارسولكن و 

 

بة بشكل عام في مدينة بريمرهافن في الوقت الحالي ، ال نريد تعريض التأثير نظًرا الرتفاع معدل اإلصا

 الناجح لمفهوم الحماية السابق للخطر. 

في ألمانيا ، على الرغم من أن لفيروس كورونا ال تزال بريمرهافن واحدة من أكثر البلديات انتشاًرا حيث 

 القليلة المقبلة. وزارة الصحة متفائلة بحذر بشأن التطورات في األسابيع 

للخطر من خالل االسترخاء المبكر المحتمل في الفئة العمرية لألطفال  تفائل ال نريد تعريض هذا ال

 .اإلصابة توالمراهقين ، والتي تتأثر حاليًا بشكل خاص بزيادة معدال

 

 

 

 

 

 

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: 15.09.2021 

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 

 
 
An  
die Schulleitungen  
die Leitungen der Horte 

die Eltern  
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 ،  الدراسي الفصلعلى الرغم من فهم القيود التربوية واالجتماعية المرتبطة بارتداء األقنعة في 

 المعدية. حالة األمراض في البداية الحفاظ على اللوائح المعمول بها في  مجلس مدينة بريمرهافن قرر

 

ألننا نتابع معًا هدف تمكين األطفال من الذهاب إلى المدرسة والرعاية بعد  ، مودعمك ملهذا أطلب تفهمك

 .المدرسة مع أفضل حماية ممكنة لصحتهم

 

 فائق االحترام تفضلوا بقبول

 

 مايكل فروست

 والثقافة والشباب واألسرة والمرأة مديرية التربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


