2020-05-08

اطالعات در مورد وضعیت فعلی مکاتب و کودکستان های
شهرداری لودویکا برای سرپرستان200508 ،
تدریس همچنان ادامه دارد و تأثیرات

Covid-19

متفاوت است .وضعیت کارمندان ما در بعضی از

کودکستان ها و مکاتب هایی ما تحت تأثیر قرار گرفته است و میزان حضور شاگردان متفاوت است.
اداره ما دوباره خاطرنشان می سازد که تنها کودکان سالم ،شاگردان ،سرپرستان و کارمندان ما می توانند در
صالون های آموزشی و سایر صالون های اداره ما حضور یابند.

بر اساس برآورد های ما اکنون ویروس covid-19

را در اطراف و در جامعه لودویکا داریم .بنابراین،

بسیار مهم است که در صورت داشتن و یا حس نمودن عالئم در خانه بماند .از گذاشتن و یا گرفتن کودکان
و شاگردن خویش در کودکستان ها و مکاتب خود داری کنید .جز اشخاصیکه سالم هستند می توانند این کار
را انجام دهند.
تاریخ  25مه در کودکستان ها برای کارمندان آموزس در نظر گرفته شده است و به همین جهت کودکستان
ها تعطیل می باشد .در صورتیکه سرپرستان ضرورت به مراقبت از کودکان خویش را از قبل اطالع داده
باشند مراقبت از کودک ایشان در کودکستان دیگر انجام می شود .درخواست باید  14روز قبل از رخصتی
ارائه شود.
در آینده دور ،فعالیت های تابستانی را در کودکستان ها و خانه های اوقات فراغت ارائه می دهیم اگر شماه

به این خدمات نیاز دارید باید با ما اطالع دهید.
ما همچنین احساس می کنیم که گفتگو بین ادارات ما و خانواده ها خوب بوده است .اداره ما انتظار دارد همه
در این امر مشاركت نموده و مسئولیت بزرگی را به عهده بگیرند و از دستورالعمل های فعلی پیروی كنند.
در صورت داشتن عالئم در خانه بمانید ،کودکان و دانش آموزان سالم طبق معمول می توانند به کودکستان و

مکتب های خود بروند.

با احترام

اولریکا ن ایرکسن
رئیسه اداره کودکستانها

جسیکا کالبری
رئیسه اداره مکاتب
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