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  faxe   2021-12-9     بلديه 

 

 

 
ي الطالب وأولياء األمور 

 أعزائ 
 

 

ة من  واالعداديه , معلومات عن إغالق المدارس االبتدائية  ي الفتر
 
  4إىل  3ديسمتر ومن  18إىل  15ف

 يناير
ن األطفال،   omikronينتشر متغير  ي الدنمارك، وخاصة بير

ايد االصابه ب بشعة فن ن آ.  COVID-19 تي 
ي المدارس. 

 وباإلضافة إىل ذلك، هناك العديد من فاشيات العدوى فن
 

لمان الدانمركي أن يتم إرسال تالميذ المدارس االبتدائية إىل  الغالبيه  ولذلك، قررت  ي الير
ي لجنة الوباء فن

فن
ل  ن ي  المين

. ديس 15مؤقتا فن ي عملية اإلعادة إىل الوطن. ادي و والن SFOعروض تغطيه كما يتم   مير
 فن

 

 
 يناير  4 إىل ديسمتر  15عطلة عيد الميالد من 

ي المدارس االبتدائيةب الخاص  قرار الوعىل وجه التحديد، فإن 
ي  faxe بلديه فن واالعداديه  التالميذ فن

يعنن
ن  . 2022يناير  4إىل  2021ديسمير 15أن هناك عطلة عيد الميالد من ة ما بير ي الفي 

ناير ونهاية  ي 5 وفن
 ،  التعليم.  فقدان عىل تعويض عن بعد ذلكسيحصل التالميذ العام الدراسي

 
ي  يجب ان  اإلطار الحاىلي  هو ان المدارس فن التعليم عن بعد  تقديم  سبب عدم 

اضيا فن تقدم تعليما افي 
يستفيد عدد أكير من الطالب مما كان  ومن المتوقع أن  نفس الوقت الذي تقدم فيه الرعاية الطارئة. 

ي عمليات اإلغالق السابقة من الرعاية عليه 
ي ظل هذه الظروف لن يكون التدريس الطارئة. فن

قادرا عىل  فن
   المطلوبة.  القيام به بالجودة

 
 

 الطوارئ عرض رعاية 
ل مع أطفالهم، تقدم الرعاية الطارئة   ن ي المين

ونظرا لعدم إتاحة الفرصة لكثير من اآلباء واألمهات للبقاء فن
:  4إىل  3ديسمير ومن  17إىل  15لجميع التالميذ خالل األيام من   يناير وفقا لإلطار التاىلي

 

 الصف الرابع اىل الحضانه من صف   •
ي هذه الفصول فرصة 

وكذلك رعاية طارئة خالل ساعات الدراسة  الحصول عىل  تتاح للتالميذ فن
ط للتسجيل ، والطالب تظهر بعد ساعات الدوام المدرس/النادى   . للتو  . ال يوجد شر

 
 
 

 

 عائالت وال  لشبابوا   مركز األطفال
 تدريس 



 2من   2جنب  

 الصف الخامس إىل التاسع  •
ل / البحث عن خيارات أخرى لرعاية   ن ي المين

ي هذه الفصول عىل البقاء فن
يتم تشجيع الطالب فن

ا خيار لهؤالء الطالب. سيكون هناك 
ً
األطفال. إذا كانت هناك حاجة للرعاية الطارئة ، فهي أيض

ط للتسجيل ، وسيتبع مزيد من المعلومات من المدرسة الفردية  .شر

 . الصف العاش   •
ي الصف العاشر دروسا يتلق  

ي األيام من  الطالب فن
وتقدم  يناير.  4-3ديسمير و 17إىل  15تقريبا فن

 المدرسة المزيد من المعلومات. 
 

 (UngFaxe) و "جاهز" (UngFaxeواحد ) فصول خاصة، تعليم بدوام كامل •
ي هذه الفصول االلتحاق بالمدارس و 

الدراسيه  الحصول عىل الرسوم يجب عىل التالميذ فن
 .  كالمعتاد 

 

 
 خدمه الحافالت 

 .  جميع الحافالت تعمل بشكل طبيعي
ي 
ي الوقت الحاىلي ، من المتوقع أن يحضن الطالب فن

ي حالة وجود أي إطار  5فن
يناير للصفوف العادية. فن
ي  AULA آخر من الحكومة أو الوزارة ، ستعلن المدارس بالطبع عن ذلك. لذلك . راقب

ي األيام الن 
فن

 .يناير 5تسبق 
 

 إذا كانت لديك أية أسئلة حول تعليم طفلك، يرجر االتصال بمدرستك.  
ي جميع مدارسنا 

ن فن ي وسعهم يبذلون جميع العاملير
أيضا ولكن   - لضمان حياة يومية آمنة ألطفالك   ما فن

ي إطار  بأفضل طريقة ممكنة  العمل الجماىع و  األطفال يه لتحديد أولويات وضمان رفاه
. فن ن   معير

 
 

 للجميع! من كورونا سعيدة خالية جديده ه سنعيد ميالد سعيد جدا و  امنيه مع 
 
 

Henrik Reumert رئيس المركز ، 
 ،عائالتمركز األطفال والشباب وال

 faxeبلدية 


