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األعزاء�األباء  
األعزاء�األمور�أولياء   

 

صباًحا ،  10:30ا حتى  8:30، من الساعة  2022مارس  21يوم االثنين ، 
ى المؤسسة التعليمية األولى لطفلك. سيكون هناك احتجاجات آخر قد يكون له تأثير عل

لذلك ستكون هناك له تاثير  على عمل الدراسی  حيث سيكون هناك عدد قليل  من 
.الموظفين فی المدرسه   

يتم عمل تعليمي قيم في المؤسسات التعليمية االبتدائية ومراكز الرعاية بعد المدرسة. 
يقوم اآلالف من الزمالء المخلصين بعمل رائع كل يوم حتى يحصل طفلك على أفضل 

.الفرص التعليمية الممكنة ويمكن للوالدين ممارسة وظائفهم براحة البال  

لم تعد تتطابق مع   أن الظروف الحاليه  تشير من سنوات نکون لکم و معک يونيون نقابة
   متطلبات الوقت الحالی .

و توظيف المزيد من الموظفين بمجموعات رعايه األطفال   لذلك فإننا ندعو إلى شن تدريب
ومراكز رعاية ما بعد المدرسة. هذه هي الطريقة الوحيدة   الصغار ومدربين الروضات

 وف العمل لصالح الجميع.لتحسين ظر
سواء كان المساعدون، التربويون ومعلمو التعليم الخاص، معلمين  اللغات، مساعدين 
تربويين أو مدراء  فقد واجهوا جميعا تحديات كبيرة معكم في سنوات الوباء وضمنوا 

 صيانة العمليات في ظل ظروف صعبة للغاية.

. نتطلع إلى دعمكم ممكن تعليمإنه يتعلق بطفلك واإلطار الذي يمكن توفيره لضمان أفضل  
 (Minoritenplatz 5, 1010 Wien) في هذا اليوم. تعالوا إلى مظاهرتنا  

.أمام وزارة التربية والتعليم فی هذه العنوان فی فيننا   

 

.کافح  معنا من أجل التحسينات و من اجل اطفالکم    
.معنا ى تفهمكم ومساعدتكم وتضامنكمشكرا عل  
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