
عزیز،  والدین

           .      : شما       خود مطمئناً و شما فرزند برای ویژه رویداد یک این بیاید مدرسه به شما فرزند که میرسد فرا آن زمان زودی به

. هستید         آن منتظر هیجان و شادی با که است

        . همه                 تداوم وجود با که است این هدف باشد کننده شرکت افراد همه برای عالی روز یک باید مدرسه در نام ثبت روز

. بگیریم               جشن دغدغه بدون و است ممکن که آنجا تا روز این در کرونا، گیری

بند              با مطابق فرهنگی رویدادهای برای فعلی الزامات> امر، این از اطمینان ماده   6برای در    1از کرونا مراقبت قوانین

ماده    با .13ارتباط میشوند         اعمال کرونا حفاظت به مربوط قوانین از

رعایت                    را شده شناخته بهداشتی اقدامات باید مدرسه نام ثبت روز جشن در فعلی شرایط تحت که معناست بدان این

کرد:

ماسک.  1 پوشیدن

فاصله.     2 حداقل کردن رعایت

تکمیلی.      )           -   3 برگه به آنها ایمیل آدرس یا تلفن شماره آدرس، نام، کردن ثبت با کنندگان شرکت آسان ردگیری قابلیت

) کنید  مراجعه>

شما.                   4  فرزند میکنیم توصیه میکنند، شرکت مدرسه روز جشن در که افرادی همه سالمتی از حفاظت از اطمینان برای

          .  ) ( صورت         به آزمایش مرکز یک در میتوان را آزمایش این بدهد تست آزمایش مدرسه نام ثبت روز از قبل بالفاصله

از"(            )    Bürgertestرایگان )" بیشتر نباید آزمایش بگیرید ژن آنتی آزمایش فرزندتان از خودتان میتوانید یا داد، 48انجام

               .) ش>رکت     مدرس>ه ن>ام ثبت روز جش>ن در ک>ه دیگ>ری اف>راد هم>ه ب>رای همچ>نین توص>یه این باش>د ش>ده انج>ام قب>ل س>اعت

               ) بیماری )   بهبودی زمان در یا کردهاند دریافت واکسین که افرادی استثنای به میکند صدق همراهان سایر والدین، میکنند

هستند.

اگر                    بود خواهیم سپاسگزار مدرسه، نام ثبت روز جشن سریع شروع و روز این در سازماندهی فرایند تسهیل منظور به

     . مدارک               مورد در امر همین باشید کرده آماده را تماس ردگیری به مربوط> تکمیلی برگه مدرسه محوطه به ورود هنگام

صدق                     نیز بهبودی زمان در داشتن قرار از حاصل ایمنی یا واکسیناسیون به مربوط مدارک یا آزمایش منفی نتیجه به مربوط

روز.                      در ما مدرسه که دارد این به بستگی بهداشتی اقدامات به مربوط> خاص جزئیات که باشید داشته توجه ً لطفا میکند

. باشد           داشته قرار شیوع از سطحی چه در نام ثبت

 " آزمون                از استفاده با کرونا ویروس آزمایش مورد در مدرسه شروع از قبل میخواهید و"    Lolliاگر ابتدایی مدارس در

: بیابید                  زیر پیوند در را آن به مربوط توضیحات و اطالعات همه میتوانید کنید، کسب اطالعات ویژه مدارس

https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests

               . شروع      شما فرزند برای و نشدنی فراموش نام ثبت روز یک کنندگان شرکت همه برای متشکریم شما حمایت و درک از

. میکنیم        آرزو دبستان در را موفقی و عالی



احترامات   تقدیم با


