
		 	 
دانش آموزان عزيز، والدين گرامي،

با عرض سالم


    چهار شنبه گذشته ششم ماه ماي ، ما إز مقررات جديد ادارات ذيربط در باره اغاز شدن مدارس بعد إز تاريخ

٢٥-٥-٢٠٢٠ مطلع شديم.


متأسفانه به عنوان مدير مدرسه ، ما تا عصر ديروز دستور العمل هاي مسئوالن را دريافتيم.
 اكنون مي توانيم اطالعات مورد نظر به شما آرائه بديم تا شما مي توانيد وقت بعد إز تعطيالت با امنيت برنامه ريزي


انجام دهيد.


چگونگي ادامه مدرسه:

 إز ٢٥-٥-٢٠٢٠ همه دانش اموزان (كالس پنجم تا كالس هشتم) و دانش اموزان كالس يازدهم، و دانش آموزان كالس  

(أ،ب،س) وكالس (إ،ڤ،ك)، بايد هفته يك روز به مدت شش ساعت به مدرسه بييايند.

 براي أين منظور كالسها به سه گروه تقسيم ، وزمان شروع و پايان متفاوت وهمچنني ورودي ها و خروجي هاي ثابت در

نظر گرفته، و عالوه بر آن ماسك داشنت (به جز محل كار) إلزامي در نظر گرفته.


اطالعات بيشتر توسط معلمان به شما خواهد رسيد.
 كالسهاي نهم و دوازدهم ( بعنوان دانش اموزان آينده كالس أبيتور) بايد إز ٣٠-٣٤ ساعت درسي در مدرسه ، وبعد إز


آن دو هفته آموزش در منزل داشته باشند.

كالسهاي دهم امتحانات بطور كامل انجام دادند و االن اموزش در منزل انجام مي دهند.


كالسهاي  أبيتور مشغول آمادگي امتحان شفهي در منزل هستند.

حتما مقررات جديد در هفته اول بعد إز تعطيالت به شما اطالع خواهيم داد.

لطفا تمام مواد و مطالب درسي إز كتاب وغيره با خودتان به مدرسه بياوريد.


اطالعات إضافي :

شركتهاي نظافت ابالغ شدند كه مدت بيشتر براي  تمييز بهتر كالسها در نظر بگيرند.


بعلت حضور بيشتر  در مدرسه ،معلمان وقت كمتري براي نظارت إز اموزش در منزل خواهند داشت.
 دولت فدرال خواهان پشتيباني مدارس در مورد دستگاهاي ديجتالي هست، ولي متأسفانه اطالعات در أين مورد كم


هست، وحتما شما را به اطالعات جديد جريان خواهيم گذاشت.
 غذا در مدرسه به صورت بسته بندي شده و بعلت مسائل بهداشتي خارج إز كافيتريا صرف خواهد شد.لطفا فرزندان


خود را ثبت نام كنيد.


رفتار تماس در مدرسه:

 بعد إز تعطيالت فعاليتها بيشتري در مدرسه صورت خواهد گرفت. در نتيجه  ما بايد به ارشادات خوب توجه كنيم تا مي

توانيم إين مقطع زمني بسالمتي بگذريم.


رفتار در مدرسه، و در راه به مدرسه زير أين پنج مورد مهم، تنظيم و مد نظر گرفته :

١-حد اقل يك متر ونيم فاصله با ديگران داشته باشيد.


٢-شسنت منظم دست.

٣-عطسه و سرفه در كج بازو.


٤-تهوية زياد كالسها.

٥-در صورت فاصله با ديگران كم بوده ،از ماسك استفاده كنيد.


لطفا أين موارد با فرزندانتان در ميان بگذاريد.

در صورت بروز عالئم سرما خوردگي ، فرزند خود را به مدرسه نفرستيد.


اگر در خانه عالئم كرونا بروز كرد ،لطفا سريعا به مدرسه اطالع دهيد.
 در حال خواسنت والدين با مدرسه مالقات كنند ، حتما با مدرسه تماس وقرار مالقات بگيرند ، تا بتوانيم خوب آماده


بازديد شما باشيم.


از همكاري شما متشكريم
مدير مدرسه/ يورگ شميت


