
 هيترا بلدية في والمدارس األطفال رياض في لآلباء معلومات
 

 هيترا بلدية في المدرسة عملو - األطفال رياض علىرونا وفيروس ك عواقب
 الساعة من المنتظمالعمل  والمدارس األطفال رياض جميع إغالق الوطنية السلطات قررت
 الخميس إلى 12.03 المصادف الخميسويطبق من الساعة السادسة يوم .مساءً  الثانية

 .روناوك الفيروس انتشار لمنع 26.03.20
 

 ومي خالل المدارس وستكون ، الفترة هذه خالل تعليمي عرض على الحصول للطالب يحق
 التعلم منصات خالل من التدريس وتسهيللديها خطة منهاج تعليمي  . 16.03 االثنين
 فيةكي حول تكميلية معلومات مدرسة كل تقدم. العمل خطط/  عن طريق االنترنيت الرقمية
 .17.03 الثالثاء يوم يتجاوز ال موعد في التدريب تنفيذ وسيتم ، ذلك حدوث

 في مورهمأ أولياء يعمل الذين لألطفال الخدمات تقديم مسؤولية أيًضا التربية قطاع وسيتولى
 يفكروا أن يجب المهن من النوع هذا في اآلباء أن يعني وهذا. الحيوية المجتمعية الخدمات

 ينطبق. الفترة هذه خالل SFO أو األطفال رياض في يكونوا أن يجب أطفالهم كان إذا فيما
 سن دون لألطفال أساسي وبشكل ، أخرى حلول فيها توجد ال التي المنازل على فقط هذا
 موقع على اإلجراء هذا في المدرجة الفئات حول معلومات على العثور يمكن. سنوات 10

 والمدرسة الروضة مع حوار في اآلباء يكون أن يجب. اإلنترنت على الصحة مديرية
 ااعتبارً  المخطط استخدام ويمكن والمدارس األطفال رياض جميع خدمة تتم. ذلك بخصوص

 .فصاعًداالثالثاء  اليوم من
 

 يتعلق فيما ، متفاوتة بدرجات جميعها وتتأثر اآلن تنفيذها يتم صارمة إجراءات هناك
 اعواتب للتدابير االحترام الجميع يظهر أن المهم من. درجته في اآلن تغير الذي بالوضع
 لفوائدا ولها فعالة التدابير تكون لكي الوطنية السلطات وضعتها التي التوجيهية المبادئ
عددها  مجموعات في والشباب لألطفال االجتماعية التجمعات تكون أن المهم من. الالزمة
 ببعضكم اعتنوا. البعض بعضنا صحة لتأمين وطنية حملة من جزء جميعا نحن. محدود
 .الفترة هذه خالل البعض

ل بهذا الرابط لمديرية اتص ، الفترة هذه خالل التدريبمنهاج  حول أسئلة وجود حالة في
 إغالق بشأن المشورة تقديم مع الصحة مديرية من محدثة معلومات هنا ستجدوالصحة 
 :التعليمية والمؤسسات والمدارس األطفال رياض

https://www.helsedirektoratet.no/ 



 
 

 رياض إغالق بشأن المشورة تقديم مع الصحة مديرية من محدثة معلومات هنا ستجد
 :التعليمية والمؤسسات والمدارس األطفال

https://www.helsedirektoratet.no/ 
 و www.fhi.no فيكورونا  فيروس حول محددة ونصائح معلومات على العثور يمكنك

www.helsenorge.no 
 ابالكورون اإلصابة معلومات بهاتف االتصال يمكنك ، تتساءل ما على اإلجابة تجد لم إذا

 81555015 على
 
 
 )تذهب ال( طبيبك بمكتب فاتصل ، مصابًا كنت إذا

 72444242 هاتف ، هيترا طبيب عيادة
 الطوارئ خدمة برقم فاتصل ، إجابة تتلق لم إذا
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