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ارائه خدمات رایگان برای کودکان  6تا  12ساله
انجام فعالیت های مفید در اوقات فراغت همراه با یادگیری و کمک در انجام تکالیف مدرسه
و همچنین صرف عصرانه  ،تحت نظر متخصصان تعلیم و تربیت آموزش دیده و مجرب
و با حمایت یاری دهندگان داوطلب.
فضاهای موجود :رختکن ،آشپزخانه ،اتاق غذا خوری ،فضای بازی بزرگ ،فضای
استراحت ،اتاق خشکشویی ،اتاق مطالعه ،باغ و دوعدد سرویس بهداشتی.

 ثبت نام الزم نیست  ،کافی است بیایید و به  Fuchsبپیوندید. ساعات کاری :دوشنبه ،سه شنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت  2تا  5بعد از ظهردر صورتیکه مدرسه باز باشد
روباه ها 😉 مراقب باشید .ما دوباره شروع می کنیم !
 -در هفته دوم مدرسه روز دوشنبه  21.09.ساعت 14:00

لطفا به تغییرات مربوط به  19covidدر صفحه دوم توجه فرمایید.
 چنانچه سؤالی داشته باشید لطفا با خانم  Constanze Hellmannبا شماره 06641683014تماس حاصل فرمایید.
 چنانچه در زمان باز بودن مدرسه موضوعی برای مشاوره دارید لطفا با شماره 06607672520تماس حاصل فرمایید.
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تغییرات ناشی از 19Covid
-

برای اطمینان کافی از ایمنی ،اجازه ورود بیشتر از  15کودک را در Fuchsbau
نخواهیم داد.
در حال حاضر نیز مانند سابق رفت وآمد داوطلبانه می باشد و نیاز به ثبت نام نیست
و اساسأ امکان ثبت نام وجود ندارد.
ما دارای یک لیست حضورغیاب هستیم و بر اساس دستورالعمل Corona-Ampel
در ناحیه عمل خواهیم کرد.
در هنگام ورود مشخص مینماییم که بازدید از  Fuchsbauتحت چه شرایطی امکان
پذیرخواهد بود.
وارد شوید :یک جا برای شما در دسترس میباشد .
 وضعیت :عادی با رعایت نکات بهداشتیدر قسمت ورودی ،برای رفتن به سرویس بهداشتی و یا رفتن به اتاق
مطالعه و در صورت توصیه مربیان لطفا ماسک بزنید.
لطفا وارد نشوید :در حال حاضر ظرفیت تکمیل است و امروز
مراقبت از تعداد بیشتر کودکان در  Fuchsbauامکان پذیر نمی باشد.
لطفا فقط در صورت نیاز به کمک در انجام تکالیف وارد شوید .
امروز محدود به پذیرش کسانی خواهیم بود که نیاز به کمک در انجام
تکالیف و یادگیری دارند.
پوشیدن مداوم ماسک ضروری میباشد.
ما به علت کرونا تعطیل میباشیم به محض تغییر وضعیت شرایط در
منطقه ،باز گشایی خواهیم کرد.
در هرصورت رعایت مقررات عمومی بهداشتی (رعایت فاصله ،شستشوی منظم دست
ها و ضدعفونی کردن) الزامی است.

