
     بسم الله الرحمن الرحيم       

 

النمسا، ألردنيين الكرام في )ا والزائرين الطلبةإعالن موجه من سفارة المملكة األردنية الهاشمية في فيينا إلى 
 :هنغاريا، التشيك، سلوفاكيا، سلوفينيا(

 
وم الامعة يعقد الذي  صحفياليااز اإل خالل أعلن معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين السيد أيمن الصفدي

األردنيين من الخارج إلى أرض الوطن،  والزائرينعن الخطة الحكومية إلعادة الطلبة  71/4/0202الموافق 
 يلي:وجاء في هذه الخطة ما 

 عندخاطرة هنالك مأن ببقاء األشخاص في منازلهم لتانب اإلصابة بفيروس كورونا، حيث تنصح الحكومة  -
 ر.الحا ئرات، أو اإلنتقال من المطار إلى أماكنالتنقل سواء بالوصول إلى المطار، أو التنقل عبر الطا

قية ياين وطلبة السنة األولى، ثم بيدرسون خارج المملكة، ثم الخر  ولوية للطالبات اإلناث الذينستعطى األ -
 الطلبة.

واألولوية أيضًا إعادة الطلبة الذين يدرسون في المدارس األجنبية، والذين يقطنون خارج البالد دون مرافقة  -
 ذويهم.

 وهنالك أولوية لمن تقطعت بهم السبل سواء بالزيارة أو ممن كانوا مبتعثين. -
(، وعلى الطالب التسايل بها خالل مدة األربعة أيام safelyhome.gov.joتم إطالق منصة إلكترونية ) -

 القادمة، وبعدها سيتم اإلعالن عن الرحالت الاوية لنقل الطالب إلى أرض الوطن.
زًا يستخدم في إختيارهم رم تملمن  وسيرسلبعد عملية التسايل في المنصة اإللكترونية أعاله، سيتم الفرز  -

 حاز التذكرة عبر مواقع وعناوين سيتم اإلعالن عنها قريبًا.
امة عكل من سيعود سيخضع لإلجراءات الوقائية )الحار الصحي( في فنادق البحر الميت وأمكان أخرى  -

 مخصصة للحار.
د تم الحصول دة، علمًا بأنه قستغطى تكلفة التذكرة وحاز أماكن الحار من قبل الطلبة أنفسهم الراغبين بالعو  -

 ى أسعار تفضيلية وفي حدها األدنى كالتالي:عل
o  يومًا( 71دينار عن كل ليلة )أقصى مدة حار  71حار عام 
o  يومًا( 71دينار عن كل ليلة )أقصى مدة حار  12حار فندق 

  ستغطي الحكومة كل من يثبت عدم مقدرته على دفع التكاليف. -
سيكون هنالك محددات للخطة الحكومية، مثل توفر أماكن الحار، والقدرة على نقل الطلبة من المطار إلى  -

 أماكن إقامتهم. 
 حمى الله األردن واألردنيين، ونتمنى السالمة للاميع.
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