
Versicherung zum Gesundheitszustand bei Wiederaufnahme eines regelhaften 

Unterrichtsbetriebs an den Grundschulen in Schleswig-Holstein 

 

التدريس في المدارس  ةعادإطفال قبل األ ةشهاده تؤمن عن صح

  ةاالبتدائي

 شليسفيغ هولشتاين ةفي مقاطع

 

سوف يعود التدريس في  2020يونيو  /حزيران 8م من يو ةبداي

قبل  لهذا و و شليسفيغ هولشتاين ةفي مقاطع ةالمدارس االبتدائي

 لنا كتابيا    وان يثبتأولياء  حزيران يجب على األ  8التدريس يوم    ةبداي

و ما يكون   19  د كوفي  سي عوارض فيروأطفالهم سليمين من  أ  أن

 .ىمرتبط بهذه العدو

طفال مع ال  التي تقيم  ةعضاء العائلأيضا كامل  أل  تشم  ةالشهاد   اتهوه

ي فرد من أ  ةتغيير على صح  يأوقوع    ةفي نفس المنزل وفي حال

 .عن ذلك فورا ةعالم المدرسإالعائله يجب 

يقع حرمانه من   طفلكم  ةعن صح  إثباتب  تظهارسعدم اإل  ةحالوفي  

االحتفاظ بهذه  يقعو ة ,في النشاطات المدرسي ةالتدريس والمشارك

 .ويقع بعد ذلك اتالفها ةسابيع لدى المدرسأ 6 طيلةالشهاده 

و مرض أعليهم عوارض ضيق التنفس  أكل االشخاص الذين تبد

ال بعد إفي الدروس  ةفي جهاز التنفس ال يستطيعون المشارك

 .ساعه على هذه العوارض 48نقضاء إ



 يأمن    نه خال  ثبت أمن الولي لت  ةخطي  ةبشهاد   ا  كون ذلك مصحوبي

 عدوى .

و في  أبعوارض عدوى  ة طفلكمصابإوقوع شكل  ةفي حال 

 . هتدريس رفضيقع  صحته اضطراب في 

 عزلهمثناء التدريس يقع  أ  ىطفال الذين يصابون بعوارض العدواأل

ه اتبه ةالجهوي ةالصح ةعالم مصلحإويقع و ةعن المجموع حاال  

 .الحاله

 

    Versicherung                                            نشهادة ضما

 اسم المدرسة :

 

Name der Schule  

 اسم ولقب الطفل : 

 

Name – Vorname des Kindes  

 تاريخ الوالدة : 

 

Geburstdatum  

 الصف : 

 

Klasse  

 

بتوقيعي أسفله أشهد أن طفلي المذكور أعاله وأفراد عائلتي الذين 

يعيشون معه في المنزل ليس لهم أ عوارض مرض فيروس كوفيد 

ارتفاع درجة حرارة أو وجع في الحنجرة أوسعال أو   مثل )   19  –

زكام أو فقدان في حاستي الشم والتذوق أو إسهال ( نضمن هذه 



االإجراءات حماية األطفال من العدوى في المدارس اإلبتدائية 

 إلعادة التدريس فيها . 

 

 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift eines Elternteils/Personensorgeberechtigten            Klasse  

               الصف                            إمضاء الولي أو المربي                            

 المكان والتاريخ  

 

 


