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عرض مجان
لألطفال من سن ال  ٦لسن ال  ١٢عاما
أنشطة ترفيهية هادفة بما زف ذلك التعلم ودعم الواجبات ز ز
المنلية
ي
وتناول وجبة خفيفة ً
معا
ً
ً
ز
ز
ز
متطوعي
مدربي تدريبا تربويا بدعم من مساعدين
متخصصي
تحت رإشاف
الغرف :ركن المالبس ،مطبخ ،منطقة لتناول الطعام ،منطقة للدراسة ،منطقة لعب كبنة ،منطقة
ر
لالسنخاء ،مرحاض
ئ
المجي ف أي وقت لتكون جزء من قطاع الثعالب!
لست بحاجة للتسجيل! يمكنك
مواعيد العمل :ز يف أيام الدراسة كل ثالثاء ،أربعاء وجمعة
ً
من الساعة  2بعد الظهر ر
مساء.
حت الساعة 5

تنبهوا يا ثعالب :نحن نبدأ من جديد

من األسبوع الدراس ز
الثان :يوم الثالثاء ٢٢سبتمب الساعة  2بعد الظهر.
ي
ي

يرجى مالحظة التغييرات التي أجريناها بسبب كوفيد  ١٩في
في الصفحة الثانية!

ألي استفسار يرج االتصال بـ  Constanze Hellmannعىل هذا الرقم٠٦٦٤١٦٨٣٠١٤ :
ألي استفسار خالل تواجدك ف ال  Fuchsbauيرج االتصال ب ٠٦٨١٨٤٤٢٠١٩٠
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التغيبات بسبب كوفيد :١٩
ً
لضمان السالمة الكافية ،لألسف ال يمكننا السماح ر
ألكن من  ١٢طفال بالدخول إىل  .Fuchsbauال يزال
المجء والذهاب حسب رغبتك ،حجز مكان مسبق غن متاح وغن مسموح به.
من الممكن
ي
نحتفظ بقائمة حضور ر ز
ونلنم بتعليمات الحكومة .عند المدخل ،نستخدم الرموز لإلشارة إىل ما إذا كانت
زيارة  Fuchsbauممكنة وتحت أي ظروف:

يمكنك الدخول ،هناك مكان متاح!
أوضاع العمل كالمعتاد مع الحفاظ عىل تعليمات النظافة ،وارتداء الكمامة زف منطقة المدخل ،فز
ي
ي
الطريق إىل المرحاض أو إىل غرفة الدراسة ،أو ً
بناء عىل تعليمات من المعلميز
من فضلك الدخول ممنوع الكتمال العدد اليوم ،لم تعد الرعاية ز يف  Fuchsbauممكنة.
يرج الدخول فقط إذا كنت بحاجة إىل مساعدة زف أداء الواجب ز ز
المن يىل!
ي
يقترص التواجد فقط عىل أداء الواجبات ز ز
المنلية والمساعدات الدراسية ،وارتداء الكمامة بشكل
مستمر أمر زضورى.
لقد أغلقنا بسبب االرتفاع ز يف أعداد اإلصابات بفنوس كورونا ز يف المنطقة!
سوف نكون قادرين عىل استقبالكم مرة أخرى بمجرد أن يهدأ الوضع.

عىل أي حال ،فإن االمتثال للوائح النظافة العامة (الحفاظ عىل مسافة ،غسل اليدين بانتظام ،التعقيم)
زضوري!

