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ھ�ی ��اول ������ن -�  در ز-�، ����)"�ی ��و � �2ار )��& ا��.  ��ل *+0"/� .�-� �����دک/��ر�& ���, *+� *�("� ھ'&

)"� ��ھ"< ;�د. در ��ارد ا#=�اری 6=>�  ;� � *� از *+:":�ت -� ��س و .�ھ�ی و�2 آ��زان ���7 داده �� ��/'�ن، وا�6-5 -� دا �

 infektionsschutz@staedteregion-aachen.deا�>�ده �!"� -� %&  0241/510051از ;'�ره *'�س ���<ی 
  �.��ا.�& �!"

 

  آ-!�؟ در ��� ��دک/��ر�&، ��ام ��اEF در �� �� B &% ��C  -19>� � %& ��و-� ��ءظ5در ?�رت  .1

K- 5 ���< آ��ز;� -� %IJ� از  ھ�، رده ھ�، �,س ا�2ا��ت ��ز�� � �� !� ا6<ام %& �2 ="!& ا >�ادی ا��اد، )�وهC% ,� �- ھ�
  ;� �. ��ردی ;�ا-M ا.�ا ��آن، *!�� %� ا��س ����ن اداره %��ا;� و �L از �!�ل 

 

 K- «در ?�رت�رد)�O���� «�� ن����B در �O & %� ��دک ��, ;�ه  �Qرت  24*�ا !�  �CJ  ��ده، وا5-�6/�����
�-�R; و ��دک �; E?�F !!�. ا)� %���دی� �ی  �ا;�، در ا-5 ?�رت ��دک ��I"% ھ�ی  �ا � دو%�ره در ���< آ��ز;�*

  '�دار ز-� %�ای وا�6-5 �>"� ا��:�SFر -�%�. 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkran

kung%20Kind%20Schaubild.pdf  

 

& �I  دردھ�ی )/�  در ?�رت و.�د ،�-�-�%/�-�IT LF 5ھ�ی %"'�ری (�� !� *RI� ،KIO &��� ،U,ت *!>C�، از %"5 ر�
& �I  در ?�رت %�وز .� �'% & �O در �'F �-�% ,ھ�-� از ا-5  �ع، ��-�-�  -� �>�?E، *��ع/ ا�>�اغ، ا���ل)، ��د ��

� از ��ی -��'B K;>� K� K;>� �- ��د��ن را %& وا�6-5 -�دآوری ��ر�&/ ��� ��دک #�ورت ا�"� رو;5 ;�ن و#�"

 و ��ا��زی�!�.   ����� از ا��اد *'�س  -  ���F -  ������ �����ا��س راھ �� ������  ���� ا��ا �"د. اداره ���ا

 

 

2.   �C* �(اSARS-Cov2 � دا K- در%�ره �� �ا*>�2 &T ،�;�% ��X� ؟ آ��ز ��ر�&/��� ��دک�  ا�

�!!�) در ?�رت و.�د ��ردی �& %&  �ھ�ی ��دک و ��ارس (�& %& ط�ر �Bدی و %�ون ��?/& و ���K ��ر ��در ��

) K-& ھ'& ا��اد *'�س  <د� �او *�-"� ;�ه ا��، *� ز��  �C* ��X� &Z"  ��) ;!���-� ;� �، %� آ �� *'�س K1?�رت �
C% �;از ���< آ��ز �IJ% � �"( د و در �2 ="!& �2ار�; &��(�� &�-5  ;�د. RT�� &� در ا-5 ��ر %�-� *�.& ;�د

-�!� %& ط�ر ��'�ل �,س ��, %& و-�وس، -� در ���ھ�ی ��دک  *E"RI ;� �،;!���)  ز�"!& B>� � (%� �L ھ�ی �'5R )�وه
'�  %!�%�ا-X� 5, در ���ھ�ی ��دک در ?�رت ا��Rن �>��م .�ا)� & )�وه%!�ی %�ای ھ� )�وه.  %� �>�ھ"] .�ا)� & )�وهF ی�!%

  %�-� در %�زی آزاد و \"�ه ر�B-� ;�د.

 

رود  (���C& رو%�ت 7�ُ) ا �Qر �� RKIھ�ی  ا)� �L از آن �:�رات ��?/& و %��ا;� ر�B-� ;�ه %�;!�، %� ا��س *�?"&

%"� از ھ'"I&، ز�� � ���� ا�� �& %� �Bم   -K) %& ��ر�&  �و �. ا-5 ا��،(ا��اد *'�س  <د K1ھ"^�Rام از ا��اد )�وه 

 &/?�� �-�Bن ر�Rده ;�د. %�ای اط,ع 1,5ا��<ر�� � ا-5 ��#�ع، اداره %��ا;� %�  ��ی -K��� K دھ�ن و %"!� ا�
5 در �,س، %�ای ��-�-� ��ر�& *'�س ��CI  E+� وری ا��. )"�د. در ا-5 ��ارد، (�� %� ��& ا.��ری�# �  �"_"�ی %�

 

���� آ-� در �+"0J; M�  )"�د و �� در ھ� ?�رت %� ��د دارای  "X� �C* &Z"� -� %� ������ او *'�س �� اداره %��ا;�
  -� ��ری -� ��ر�& ا��اد *'�س  <د-K و.�د دا;& ا�� -�  &.



  

_� K1*��اد ا��اد  C% &ر�& ��%�ط�� �ھ�ی �'�ی %�ھ] *��"U  دارد. ھ� T& )�وه در ��ارس، %& �"<ان *��-` %��ا;
�J� &T و ھ� � �;  K-ھ'�ن ا �ازه *��اد ا��اد *'�س  <د &% ،�;�% �I"% K��� رات ��?/&، %��ا;� و�:� �-�Bی در ر�"(

� �Oاھ� %�د.'�  

& ا�� ا �Zم ر�� � %& ?�F��ن ��� ��دک -� ��ر�&، از ��ی ��-�-� آ �� �& اداره %��ا;� %� آ �� *'�س )� اط,ع �
  )"�د. ��

ھ�ی  �!�،  "�ز %& *'�س )"�د، و ا�2ا��ت #�وری را اB,م �� *'�س �� ��K1د )<ارش ;�ه  ھ�از آ �Z �& اداره %��ا;� %�  
  رود. %��ی د-_� از �"�ن ��

 
'� %�-� *�.& ;�د �&  �م -K ��د ��, %& B>� �، %� ا��س �:�رات F>�ظ� از اط,�Bت،  ��-� %& ط����ی ��م  *�.&: F

�ن در ا-5 ز�"!& و.�د دا;& %�;�. ا-5 ا�� ھ'^!"5 ز�� � �&  �م �����/,�ده ;�د، �_� آ R& ر#�-� آ;�Rر ��د �����
& ;�هO�!; �-�-�� ای�% �/Oا��. ��%�ط& %& ?�رت دا ���� ،�;�%  

 

 

3.  �C* &Z"  ا��؟ در%�ره -T ،�;�% ��X� ������/[/�� K& ا*>�2� �� SARS-Cov2ا)�  

  %�ای ��ر�!�ن ��ارس و ���ھ�ی ��دک، ا��cل ���dر در %�c ?�دق ا��.

\"�ه) �2ا "5 ھ�ی B'��� و  %� ا-�F 5ل در )�وه ��/'�ن و %& و-eه در ��Sھ�ی ��%�ط %& ��ر�!�ن (ا*�ق ��/'�ن، ��Rن
)dاری، ���K دھ�ن و %"!� %�-� ا�>�ده ;�د. �2 �ن  )dاری %�-� ر�B-� ;� � و -� در ?�رت �'5R  ��دن ��?/& ��?/&
5 %& ?�رت .�ی و (�� ;�ه  "< در ا-!�Z راھ�Rری cزم  ��?/&CI  U"*�* K- اری در ا-5 ا�� دارای او�6-� ا��؛d(
  ا��.

 �% �=O gا)� ��ر�!�ن از �!�ط�-�  � �دھ�ن و %"! K��� 5 ��اردی، ��;"�ن"!T ه #�وری ا��. درe-ط و�"Fد �، ا�(
  ;�د. ر�B-� ;�-� �2 �ن ��?/& *�?"& ��

  ھ�ی درس %�-� %& ?�رت ��*U و %& �O%� *��-& ;� �. ھ�ی ��/'�ن، �EX �,س ا*�ق

 

!�  دھ!�ه در ���ھ�ی ��دک/��ارس، ا :�لCن ھc�C(از ھ'& %<ر �"% � �<B -� در  - ھ�ی �ھ�ی )�وھ�_�X, در )>

  (��*�ه ;�ه ��?/&، %��ا;�، ����B Kدی) %& ?�رت ��*U و آ;�Rر %�-� *�.& ;�د! AHAھ�ی *!>L! %& �2ا "5  ز��ن

 


 در��ره $#س .4�%"� 
& ،���  ھ��� و�"د دار��؟ ھ�ی ورزش و 

  �,س ورزش %�-� *� *�=",ت ��-"< %& ?�رت ���2 در روزھ�ی *�="E %�)<ار ;�د.

�ی  *��-& ���� ��56'� � �<B �=O &� �Z ا��. از آ U��!� U*�� ری %& ?�رت��B &-��* .#�وری ا�� �ھ�ی ورز;
_� وI\رت آ�? &% � �<B هاز راه�"_ھ�ی درھ� ا �Zم )"�د و �=�ح  .�د دارد، ھ'"K- �-�% &I *'"<��ری ���� در د�

ھ� �"� از ا�>�ده و  *�ان ا�>�ده ��د، %� ا-�F 5ل *'"< ��دن د�_�ه ھ�ی ورز;� �� *'�س �B�# &%�I>� � ;� �. از د�_�ه
5 د��  �L از آن،C; >"  م ;�د. ھ�ی دا � و�Z ا�� ا �  آ��زان %�

 

�!!�)�ن د-_� ا��Z%�. ،�J-�  ھ� %�-� *� *�=",ت ��-"<، %& دRI� E"6,ت و-eه (رو%�و ;�ن %� ا�>�ده س ;!� در ���56,
  آ��زان %& ���B ،56ض ��دن 6��س...) �, %�)<ار  �I �. دا �

 

 

5.  �C* &Z"  �ھ�ی ��دکھ�/ �� آ��ز/-� %^& ��� ��دک/������ �X�� %�;�، آ-� ��ر�& -K دا � SARS-Cov2ا)�  
�� E"=�* ؟� �;  

 

��
/��ا��زی $"د$�ن، دا�* اداره ���ا��آ�"زان و  �� ا��س �/�رات ���ا��� ��ارس/���ھ�ی $"دک در��ره ���
�� 1��2�  6��د. ���45ن/������3ن 



  

 

 :
  ��ر�



 آ�� �/�رات ���ا��� و 4%�8$ ��
، ���� �6وه A6اری در �@ �"رد ?�ص ر=��� �� ا�9� :;<� �6� �� ��"�ھ�ی  ھ�/$#س 
.��"� 
��
 داB� �2�1 �� ?�ص از آ�"زش دور� ��در ا�E ���ن، اداره �#�� ا�8اد  6��د. در��ره ا�D"� E"ع، اداره ���ا
���س �Jد�@ (��H را �9����) را ا=#م �� �� 
��
 داB� 
���"��. �KL دا�* $��. ا�E ا�8اد در ���  �Bآ�"زان/���45ن د�


 M/8 در �����
 دو��ره ��$ ����� 
��
 دا�"� �NO .���$ �$���"ا��� در $#س درس   ��ھ��� $
 از �"ی اداره ���ا

� ( د��"ر داده ��ه�"N= از �P8�Q� دادن درآ�� �� ا��س ���"ن �$���ه از $"د$�ن را  ، واE��O ��ا�9�(IFSGا��، از د�
�� R����"د.   

 

  ��� $"دک:



 در ���ھ�ی $"دک ا��Sن ر=��� �/�رات 4%�8$ �Tاز آ�  R�5� ��A6اری و�"د ��ارد، �@ �6وه از �"ی اداره ���ا


 ط"ر ��5"ل �
 =�"ان ا�8اد ���س �Jد�@ ( ��� �B�6وه، ھ� Eد. $"د$�ن/������3ن ا�"�K1�� ر��� 
� (  
آ��� و �

�� 
��در ا���T ��ای ھ� $�ام از ا=�Zی �6وه ���� �8ض �"د.  ») رو در رو(«ای  د��/
 15رو��، &"ن ���س �Jد�@  ���
���س 3��ا �� ا�6 $"د$�ن، ��ای �]�ل در ھ��Bم ��زی، �� �6وه �Bھ�ی د�  H���\ا 
$ ���2�1 ?"اھ� 8�6 ��$���، اداره ���ا

�"د �� �
. ا�E ا��ام ��ای ��ت ا��Tم B�3��ی ا�8اد ���س ��9�5 ا�� و ���� ز���� ��$J$�� R آ�" 
�]� ���� ���"ان از  ز
  ھ�ی د��B، ���"ع ا=#م �"د. ھ�، \�� در ز��ن ��زی آزاد �� در �����
 آن �3ھ�J $�د $
 رو در رو ��ن �6وه

 

6.   �C* &Z"ھ�، د��ھ� -� �"<ھ�ی *+�-� %�-� %&  �X�� %�;�، *�ا�6آ��ز/��/]  -K دا � SARS-Cov2آ-� ھ!_��� �&  
  ;ER و-eه #�B>� � ;� �؟

*;� 
  ھ�ی �"رد ا���Nده �Dوری ا��. ?��. �� ا�E \�ل، �@ ���J$�ری ا���� ھ�

 

  ;�د؟ ا �Zم �� 1ر�� � ��د ��%�ط& در%�ره *B &% �C!�ان ��د *'�س در.&  T& ز��ن و T_� & اط,ع .7

& ;�د، وا5-�6/������ن ��د�� � �& %& B!�ان ا��اد *'�س در.& C% وه/�,س�( K- �(;�ه 1ا �ا �، در%�ره ا�2ا��ت  ;!���-
�"� �� k/=� اط,ع رو &��  K- .� �; از ��ی اداره %��ا;�، %& ز%�ن �ر��  �� &"�* `/J� د و %�-� از راه ��-�-�  ھ�ی�;

��J ;�د. ا-E��; &��  5 اط,�Bت ��%�ط %& �2 ="!& و وا�6-!� ا�� �& ;��E .��ان ��ر�&/��� ��دک در �"�ن وا5-�6 
'�6� B &%!�ان ��د *'�س ��Fا �C* و &  ;�د. ;� �. ا-�C* 5 از ��ی *"'� از اداره %��ا;� ا �Zم �� درآ�� از د�� ر�

 

8. K��� & از ��ی ا-��6/;��داری� �ھ� داده ;�ه ھ�-  �ده ��<  ;� �؟ ا �، T_� & در ��ارس ا�

K���  ھ�یFFP2 � -�-� ��ر�&آ��زان از ��ی  %�ای ��/'�ن و دا�� �داده �  �ر ��� &% ���- K��� ان�!B &% و � �;

K��� .� ھ�ی  روFFP2 � ه در داe-رت ا%<ار *� %� *�.& %& ا آ��زان .�ان %�-� %& و�? &% M:� �C<!* ت,RI� �-ا>�
K��� .� �; & -%& و-eه ا)� ھ'& ا�SBی )�وه %& ?�رت ھ'�ھ!l از آن ا�>�ده �!!�  - ھ�ی �Bدی  ��B� %& ��ر )��

�� &mرا ارا ���� �Q��+� !�!!�  

 

9. �C* �� م�Z ا & �_T ن/��/'�ن�  ;� �؟ ھ�ی \"� رو*"5 �����

:E از ��ر����ھ�  - ک ھ'& ��ر�!�ن ��ارس و ���ھ�ی ��دC� -  م�Z ا gF14  ت ��ر را�B�� رج از�O ری�"Oا �C* روز
ا �Zم  �<;�Rن �+/�ھ�  <د  ;�د. *�C دار �. ��م ��%�ط&، %�ای ھ'& ��ر�!�ن، از ��ی ��-�-� ��� ��دک/��ر�& �� ��

�� �'  �6�Oاداره %��ا;� د .� �; .�!�  

 

  *�ا !� ��ر �!!�؟ ھ�ی ��ارس T_� & �� ھ�، \dا�Oری %� *�.& %& ا�<ا-� �+�ود-�  .10

;� �. ���Bت *�""5 ;�ه %�ای \dا �Oردن -� \dاھ�ی  ھ�ی ��ارس، ا\/U ��ا?E #�وری ر�B-�  '� در \dا�Oری
&C% �� &� �!Cھ �رھ�-�Rردن در �,س، راھ�O %�ای  %!�ی ;�ه %�ای �رھ�-�Rھ'^!"5 راھ �Z!-در ا .���( �Q  ان در�*

�'"2�% 5J-ا در �,سدور رd\ ;�د و %�ز)�دان ظ�وف %�-� ��ز��ن ھ� %�-� �"�  �ه �;�د. %"! �در%�ره  ��-�-� ��ر�& دھ
� &"?�* ،5� d\ 5"��*ا *0'"] ��CI  �ِ%�) Uِ"*�* .در �,س )"�د ,Xھ�). ;�د (�  



  

 

�"ان ا���Nده $�د؟ آ�� از ا�Jارھ�ی آ�"ز��، ����� ���Sو�S"پ، ��  .11  

!�. ا�>�ده از ا%<ارھ� از ��ی -K دا � �:�رات ��%�ط %& د�_�هCدق ھ�? >"  �Z!-، در ا�5 ا��،  ھ�ی ورز;R'� آ��ز
و6� �"� و �L از آن ا%<ار %�-� #�B>� � ;�د -� %& ?�رت K- �% L"O ��ده *'"<�!!�ه �!��U *'"< ;�د. ھ'^!"5 

  ھ�ی �Oد را %& ?�رت ����I% E-!�. د�� آ��زان، �"� و �L از ا�>�ده از ا%<ار، %�-� دا �

 


 ���� ا��Tم �"د؟   .12�"B& 
�"��  


 =9"ری، درھ� و 3��Tه�"��
 =9"ری ��ES ا��. در �"��� از راه O�\ E����� ق در�� 10- 5ھ� ���� �
 ��ت  ��9دل ھ"ای ا


 =9"ری �"K3 �a از ھ� $#س درس (�"�� @� .��"��� \� ا��Sن ��ز  
;�2 (و از ��P ا��ژی د��/
) �> 45د��/
�� از ��1 �5/"ل�a"� (��
 ��ت 3��Tه ��ز A6ا��E دراز �  .�رو، ���� از ����ن دراز��ت ھ"ا  و�cه در R28 ��د 3�* ھ� ا�

�"د. J��3ھ  

 

 

 

13.   �� ���N�  ا��8؟ در %"رت در��8� �@ 3��م ھ>�ار از �"ی اE<�S�43 $�و��، &
 ا

5I"R"/ار را از ا��Iم ھ�"� K- &� L� ھ� �!�، ��و � در-��� ��  �د  8"را *�ا � �> ���'B K;>� �!�- ،ف  آز��-� %�ھ��%

�  ��P از]�
 $�� 3�* از آن �@ آز���* �6وھ� در &�ر&"ب S14آ� �. در%�ره روزه $�ر$��ن ��ر�
 ا��Tم �8�6
 ا�
  )"�د. *0'"] �� اداره %��ا;�-K �2 ="!& ر�'�، *!�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6=>� ھ'^!"5 %& �:�رات  '�دار �!� � *�.& �!"�:

-ng/schulmailhttps://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltu

schulbetrieb-zum-informationen-2020/31082020-archiv/archiv  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

;�د و در ��-_�ه  �F"& ;��ی  ھ�ی ��اول %& ?�رت ��*U %& روز �� ا-5 ����� ���� -  ��31.08.2020�� از: 
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https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-
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