
 

 

Stadt Gütersloh 

Berliner Straße 70 

33330 Gütersloh 

www.guetersloh.de 

kontakt@guetersloh.de 

Telefonzentrale: 05241 / 82 - 1 

Telefaxzentrale: 05241 / 82 - 20 44 

Bankverbindungen 

Sparkasse Gütersloh-Rietberg: 

IBAN: DE71 4785 0065 0000 0000 18, BIC: WELADED1GTL 

Volksbank Bielefeld-Gütersloh e.G.: 

IBAN: DE63 4786 0125 0105 2056 00, BIC: GENODEM1GTL 

Postbank: 

IBAN: DE66 2501 0030 0003 6753 06, BIC: PBNKDEFF 
Steuer-Nr.: 351 592 504 92  Ust.-Identifikationsnr.: DE 126795250 

Für einen persönlichen Termin erreichen 

Sie uns unter der E-Mail-Adresse 

tagesbetreuungvonkindern@guetersloh.de 

 

oder über unsere Internetseite 

www.guetersloh.de unter Rathausöffnung 

oder den entsprechenden QR-Code rechts 
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  از طرف دولت گوترزلو خانم کوربر 

  های  کودکستا نی و بچه هايی که تحت مراقبت مادر های روزانه هستند.  خطاب به اوليای بچه

  

  تست کرونا برای جلوگيری از بسته شدن کودکستانها 

  

  اوليای محترم و عزيز، 

د و شما حتما ماييليد که فرزندان شما بدون ناراحتی و مشکل بتوانند در کودکستان با هم بازی کنند، آواز بخوانن
  تفريح کنند .

که روی ويروس جديد به اسم اميکرون هم جواب ” لولی“حتما سه بار در هفته فرزندان خود را تست کنيد با تست 
ها در تمام کودکستانها و نزد مادران سرپرست روزانه موجود هست و ميتونيد دهد . از سال جديد اين تستمی

  استفاده کنيد. 

ه کسانی که مبتال به اين ويروس و يا ناقل هستند زود شناسايی بشوند و از کنه کتست کردن کمک بزرگی می
  گسترش آن و يا مبتال کردن بقيه به آن جلوگيری بشه و احتياج نباشه که کودکستانها  بسته بشوند. 

  شما با تست مرتب ميتونيد حتی سالمتی خود و خانواده خود را هم تضمين کنيد که در کودکستانها اين ويروس
  شيوع  و گسترش پيدا نکنه. 

  های لولی در کودکستانها و نزد سرپرستهای روزانه رايگان وجود داره و ميتوانيد بگيريد و استفاده کنيد. اين تست

  با درود 

 خانم کوربر 

Stadt Gütersloh  FB 51  33326 Gütersloh 
 

 

 

An die 

Eltern von Kindern in städtischen 

Kindertageseinrichtungen und in der 

Kindertagespflege 

Tagesbetreuung von 

Kindern 
 Andrea Körber 

2142 
2145 
andrea.koerber@guetersloh.de 

Rathaus II, Berliner Straße 70, 
33330 Gütersloh 
576 
 
 
 
03.01.2022 
 


