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  03/05/2020كيل،                                                 

   

   

  "عما قریب یرتع األطفال في ساحات اللعب بكیل"  

   

  اآلباء األعزاء،   

  

. نشعر بسعادة غامرة ألنه يمكننا إتاحة ھذه الساحات ألطفالكم للفرح والمرح إعادة فتح ساحات اللعبربما قد سمعتم بالفعل عن  
  والتسلق والحفر وأكثر من ذلك بكثير، وبهذا يتم أيًضا التخفيف عنكم قليالً. كان على أطفالكم االنتظار عدة أسابيع لذلك.

   

مايو، وذلك إذا تم  4اعتباًرا من  2020مايو  2تسمح حكومة الوالية بفتح ساحات لعب األطفال بموجب مرسوم الوالية الصادر في  
تنفيذ مفهوم النظافة المناسبة. ويلتزم موظفونا بشدة بتلبية متطلبات الحماية ھذه لك وألطفالكم في أسرع وقت ممكن. ستمنحك الالفتات 

مة الوالية اإلرشادات الالزمة لقواعد النظافة، وسيتم تعليق ھذه الالفتات بكل ساحة مخصصة للعب األطفال. بعد ذلك التي قدمتها حكو
  .   یوم الخمیس على أبعد تقدیرأن يتم ھذا بحلول  المحتملسنقص الشريط األحمر ومن ثم يمكنكم االنطالق! ومن 

  

التباعد على األطفال حتى سن المدرسة، ومع ذلك، بحسب تقدير علماء الفيروسات،  البعض يشككون ألنه ال يمكن تطبيق متطلبات مسافة 
فمن المهم نقل أكبر عدد ممكن من األنشطة في الخارج. فخطر العدوى عن طريق ھواء التنفس عند اللعب في الهواء النقي أقل من 

  الغرف المغلقة.

   

  . يجب أن تكونون مستعدين لما يلي:د االجتماعيبإجراءات النظافة وقواعد مسافة التباعيجب االلتزام  

   

  .  یمكن لألطفال اللعب فقط في الملعب عندما یكونون بصحبة شخص بالغ  -

  

على الفتات التحذير. إن رفاق األطفال البالغين  الحد األقصى المسموح به لعدد المستخدمین لكل ساحة لعبسيتم تدوين   -
مسؤولون عن ضمان عدم تجاوز ھذا العدد. من أجل السماح بدخول المزيد من األطفال، نطلب أن يرافق الطفل أو األطفال 

  شخص بالغ واحد إذا كان ذلك ممكنًا.  

  

    .متر إلى مترین 1.5ارف علیها وھي تتراوح بین یتعین االلتزام بقواعد مسافة التباعد االجتماعي المتع وبصفة أساسية،  -

  

، الذين ال يحتكون مع بعضهم البعض بشكل يومي (مثل األشقاء، واألطفال الذين يتم یجب أال یلعب األطفال  -
  . يرجى أيًضا االلتزام بالتباعد االجتماعي عند استخدام معدات اللعب والجلوس.، في مجموعاتاألشراف عليهم معًا) 

   

  .  أال یحتشد البالغین أو الشباب في مجموعات بساحة اللعب یجب  -

  

  .  یجب على األطفال والبالغین المصابین بأمراض الجهاز التنفسي عدم دخول ساحة اللعب  -

  

-901 . في حالة وجود ملوثات، يرجى االتصال بنا على الرقمفحص ساحات اللعب بانتظام وتنظیفها وإصالحها إذا لزم األمريتم  
3125.  

 1  

   

          

     لتتمكنوا، على سبيل المثال من تطهير يدي الطفل أو األشياء التي تم أخذھا معه.   المطهراتنوصي بأن تحضروا معكم  

                

لذا نوصيكم باالجتماع مع أصدقاء العائلة والسماح لألطفال باللعب  “).التتبع(„ لتتبع جهات االتصالال يوجد حاليًا تطبيق تمت مناقشته 
  في ساحة اللعب حتى تتمكنوا من تتبع جهات االتصال.

   

  



لحماية جميع الزوار الصغار والكبار ولمنع المزيد من تفشي العدوى. إذا لم يتم االلتزام بالقواعد،  فحوصات متفرقةسنقوم بإجراء  
في نفس  160مالعب مرة أخرى، ألنه ال يمكننا اإلشراف على جميع ساحات اللعب بالمدينة والبالغ عددھا فسوف نضطر إلى إغالق ال

  الوقت.  

  

في كيل والتي تتنتمي إلى جمعيات اإلسكان. وعليهم أيًضا تهيئة الظروف أوالً. لذلك  ساحات اللعب الخاصةبالمناسبة، ھناك الكثير من  
  من الممكن أن يتم فتح ھذه الساحات في وقت الحق.  

  

. أنا متفائلة للغاية بأن الجميع سوف يلتزم بالقواعد. يعلم الجميع جيًدا ما تعنيه .نحن اآلن مسؤولون بشكل أساسي عن االمتثال للقواعد 
  التضحيات الجديدة. حتى اآلن قمنا بعمل جيد معًا، يجب أن نبقى على ھذا النحو!

   

إذن فيرجى استخدام المتنزھات والمناطق الخضراء والشواطئ في مدينتنا والمناطق المحيطة  مزدحمة للغایة؟ھل ساحة لعب أطفالك  
  جميع ھذه المناطق لألطفال أيًضا قيمة ترفيهية رائعة.بها، حتى ال يكون ھناك حشود كبيرة من الناس في ساحات اللعب! توفر 

   

 - stayathome# :النصائح المفیدةلدينا، ستجد العديد من  تطبیق عائلة كیلھل تريد المزيد من األفكار؟ ألق نظرة على  

#allesstehtkopf - #survivalkit.  

   

يل والمناطق المحيطة بها! أتمنى لك وألحبائك كل التوفيق ونتمنى استمتع بوقتك في ساحة اللعب وفي أماكن جميلة أخرى في مدينة ك 
  لك النجاح في األسابيع القليلة القادمة.

   

  مع أطيب التمنيات 

   
  ريناته ترويتل 

   

   

   

   

   

  

   


