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 !وأولیاء األمو األعزاء بویناأل الى
 

حول انقطاع التیار الكھربائي المحتمل واالستعدادات التي تم اجتماعات أولیاء األمور في أحد معكم مسبقًا لقد تحدثنا 
حول  مولعائلتك ملكإجراؤھا لذلك. نظرا لظروف معینة، نقدم اآلن لطفلك ھذه الرسالة، والتي تحتوي على معلومات مھمة 

 . التابع إلنقاع الكھرباءكیفیة المضي قدما في المسار 

أیضا. ھذا  مطفلكقوموا بتطمین . حافظ على ھدوئك واألمر نحن جمیعا في وضع صعب، یرجى دعم طفلك في ھذا
لى إن أمكن واالستماع بانتظام إ م. طالما ال توجد كھرباء، یرجى البقاء في المنزل مع طفلكاالنقطاع للكھرباء سیمضي

لن یكون ھنالك بالوضع. في ھذه األیام حتى إعادة فتح المدرسة، بالطبع،  موالمحطات اإلقلیمیة ستبلغك Ö3قناة الرادیو، 
 .دوام مدرسي

لتقدیم  مسنتصل بكبالتأكید بمجرد توفر الكھرباء مرة أخرى وإعادة تشغیل المدارس وكذلك حركة المرور وما إلى ذلك، 
منا أو عبر الرادیو اإلجراءات  ونإلى المدرسة حتى تتلق مطفلكبعث المدرسة. یرجى عدم دوام  مزید من المعلومات حولال

 بدایة المدرسة وما إلى ذلك. حول اإلضافیة 

 حتى ذلك الحین، انتظر، كل التوفیق!

 مإدارة مدرستك
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 )أولیاء األمور( ینوالدللمعلومات  - انقطاع الكھرباء

الكھربائي (= انقطاع التیار الكھربائي طویل األمد عبر الحدود)، تفشل جمیع أنظمة الطاقة والبنیة في حالة انقطاع التیار 
االتصال أو إرسال رسالة إلى أي شخص، ولم تعد تتسوق، وال تستخدم  مالتحتیة واإلمداد تقریبا على الفور، وال یمكنك

 ال الداخلي / األجراس / المصاعد وما إلى ذلك.وسائل النقل العام المزودة بالكھرباء، وال تشغل أجھزة االتص

(أو  ORF Ö3قد یستغرق األمر أیاما الستعادة البنیة التحتیة بأكملھا، حتى لو كانت الطاقة تعمل مرة أخرى. فقط محطة 
 المحطات اإلقلیمیة) تجلب أخبارا مھمة.

 فصل (انظر الملحق) والعودة إلى دیارھم.. یتم فصل طالب المدرسة العلیا في أقرب وقت ممكن وفقا لخطة إدارة ال1

األصغر سنا من المؤسسة التعلیمیة المعنیة ویذھبون یأخذون ا ، فإن األشقاء األكبر سنّ الجامعة. إذا كان ھناك شقیق في 2
 إلى المنزل معا.

التالي وتسلیمھا إلى ق المرفیرجى ملء االبتدائیة والمتوسطة . أولیاء األمور (األوصیاء القانونیون) لتالمیذ المدرسة 3
 مجلس الفصل في أقرب وقت ممكن.

 تتم طباعة األقسام وتخزینھا مركزیا واستخدامھا إذا لزم األمر.

 ]في المدرسة الداخلیةیسكنون طالب الذین اختیاري للطالبات وال[

. سیتم إطالق سراح طالب المدرسة العلیا الذین یعیش أفراد أسرھم المقربون في موقع المدرسة في أقرب وقت ممكن 1
 ).المرفقوفقا لخطة إدارة الخروج (انظر 

الذین یعیش أفراد أسرھم المقربون في موقع المدرسة أیضا االبتدائیة والمتوسطة . یقوم أولیاء أمور تالمیذ المدرسة 2
 ویتم فصلھم وفقا للمعاییر المحددة.المرفق بملء 

والعلیا الذین ال یعیش أفراد أسرھم المقربون في موقع المدرسة (في الخارج، االبتدائیة المتوسطة . التالمیذ في المدارس 3
 أخرى) ولیس لدیھم بعد وسائل النقل الخاصة بھممقاطعة 

 أ. البقاء في المدرسة الداخلیة حتى یتم اصطحابھم أو

 في موقع المدرسة.مسكن الذین لدیھم المتصادقین معھم مع األطفال  یذھبواب. 

 .المرفقیرجى أیضا ملء 

، ومساعدة الجارنوصي بالبقاء في المنزل أثناء انقطاع التیار الكھربائي واالستماع إلى الرادیو (على مدار الساعة)، 
مامة بعنایة فائقة لتجنب التلوث واستخدام الماء والطعام باعتدال وإغالق أكیاس/حاویات الق

  المحتمل.
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 من الدوام إدارة الفصل -ورقة انقطاع التیار الكھربائي  مرفق

 ___:/Klasseالفصل   : ___/Vorname : ____ االسم األول/Zuname اسم العائلة

 ،إذا كانت اإلجابة نعم /Neinال Ja/ oنعم Geschwisterkind(er) am Campus/ :o المدرسةاألخوة (األشقاء) في 
 __________________  / ?Wenn ja wo أین؟

 :/Allergien (-Lebensmittel) ات (أو حساسیات غذائیة)حساسی

____________________________________________________ 

 /Mein Kind darf / wird im Falles eines Blackouts ...في حالة انقطاع التیار الكھربائي، طفلي سوف طفلي /مسموح ل
 /(bitte Zutreffendes ankreuzen) )بجانب التكملة المناسبة(یرجى وضع عالمة 

 

o إلى المنزل وحدك یعود\العودةalleine nachhause gehen/. 

o بدون مرافقة شخص بالغ -إلى المنزل مع أشقائك  یعود\العودة 
mit seinen Geschwistern – ohne Begleitung eines/r Erwachsenen – nachhause gehen. 

 
o أحد الوالدین أو الوصي في الوقت المناسب یلتقط\التقطھا 

 von einem/r Erziehungsberechtigten zeitnah abgeholt. 
 

o في مدرسة داخلیة یبقى\البقاء im Internat bleiben / . 
 

o مع الطالب أو العائلة التالیة یذھب\الذھاب  
mit folgendem/r Schüler:in bzw. folgender Familie mitgehen: 

:_______/Klasse____________________________________________________فصل
______ 

 المعلومات حول كیفیة التصرف في حالة انقطاع التیار الكھربائي في [اسم المدرسة] وفھمتلقد قرأت 
Ich habe die Informationen, wie im Falle eines Blackouts im [Schulname] gehandelt wird, 

gelesen und zur Kenntnis genommen. 
___________________________________________________________________

_____ 

 أولیاء األمورالتاریخ توقیع أحد الوالدین أو 

Datum Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten 


