اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
COVID-19
Nieuwe coronavirus covid-19

( ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪCOVID-19) ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪا

إﺟﺮاءات ﻟﻠﻤﺪارس وأﻣﺎﻛﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷﻃﻔﺎل
Het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland. Maatregelen voor scholen en kinderopvang.

٦ آذار ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ/ ﻣﺎرس١٦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس وﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﻦ
 وﻫﻨﺎك اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎل اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻦ ذات اﻟﻀﺮورة اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ
Alle scholen en kinderopvangorganisaties in Nederland sluiten van 16 maart tot en met maandag 6 april. Een uitzondering geldt voor kinderen van ouders of verzorgenden werkzaam in cruciale beroepen.

أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻬﻦ ذات اﻟﻀﺮورة
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ:

ﺗﺴﺮي ﻫﺬه
ً
اﻹﺟﺮاءات اﻋﺘﺒﺎر ا ﻣﻦ
آذار ﺣﺘﻰ/ ﻣﺎرس١٦
٦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮم
٢٠٢٠ ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ.

Deze maatregelen duren van 16 maart tot en
met 6 april 2020.

ﻳﺴﺮي ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋﺪادﻳﺔ
واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
وأﻣﺎﻛﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻷﻃﻔﺎل.

 ﻳﺠﺮي: اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء
اﺳﺘﻘﺒﺎل أﻃﻔﺎل
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﻬﻦ ذات
اﻟﻀﺮورة اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.

Dit geldt voor alle leerlingen in het basis- en
voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang.

Uitzondering: kinderen van ouders
of verzorgenden die werkzaam zijn in cruciale
beroepsgroepen worden wel opgevangen.

ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻫﺒﻮن ﻟﻠﻤﺪارس ﺳﻴﺠﺮي ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ
 واﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ذﻟﻚ.ﺳﻨﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

De volgende maatregelen blijven van kracht:

Heb je geen klachten?

Houd afstand en vermijd grote groepen

Meer informatie en een Nederlandstalige versie zijn te vinden op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

• وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ

• اﻟﺸﺮﻃﺔ

• ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻐﺬاء

• اﻟﻤﻄﺎﻓﻰء

• اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

• اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن

• اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 اﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ:
rijksoverheid.nl/beroepen

Voorbeelden van cruciale
beroepsgroepen zijn:
• Zorg
• Openbaar vervoer
• Politie
• Voedselketen
• Brandweer
• Overheidsprocessen
• Leraren
Een volledig overzicht vind je op:
rijksoverheid.nl/beroepen

ﺗﻈﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل:

ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻚ
ﺷﻜﺎوى؟

ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
100 اﻟﻜﺒﻴﺮة )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
)ﺷﺨﺺ

Voor schoolgaande kinderen wordt zoveel
mogelijk onderwijs op afstand georganiseerd,
met prioriteit voor eindexamenleerlingen.
De school informeert je hierover.

• اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺷﻜﺎوى
زﻛﺎم )ﺧﻔﻴﻔﺔ(؟

Heb je (milde) verkoudheidsklachten?

اﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل
إن أﻣﻜﻦ
Werk thuis als het kan

اﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل

Blijf thuis

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
0800-1351 أوإﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ
Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/coronavirus of bel naar 0800-1351

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻻﺗﺼﺎﻻت
))اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
Beperk (sociale) contacten

 ﺗﻨﺼﺢRIVM اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
اﻟﺠﺪﻳﺪ.
Het RIVM adviseert de overheid bij de bestrijding
van het nieuwe coronavirus.

