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 ۹۲۹۲ آوریل ۹۲

 محترم، والدین

 

 کالس برگزاری. شد خواهد آغاز دوباره حضوری صورت به تدریس چهارم، کالس  برای  (۹۲۹۲ می دوم)  دوشنبه از

 عبارت این به که بود خواهد همراه جدید مقررات و قوانین از زیادی تعداد با مدرسه در آموزان دانش حضور و ها

 :میباشند

 

 روی پیاده از میبایست رو این از. باشد می الزامی فرد هر برای متر ۵/۱ لحداق اندازه به گذاری فاصله قانون رعایت

( مدرسه اصلی درب تا فقط) ترجیحا ً آموزان دانش که میشود توصیه. شود خودداری مدرسه به آموزان دانش جمعی دست

 معمول زمانبندی جدول طبق گذشته همانند مدرسه به آمد و رفت سرویس و عمومی نقل و حمل وسایل .شوند همراهی

 نقلیه وسایل این از استفاده برای نیز بپوشاند رو دهان و بینی که ماسکی داشتن. میگیرند سر از را خود کار دوباره

 !میباشد الزامی

 و آوردن قوانین میشود، مراقبت آنها از و میمانند مدرسه در اضطراری صورت هب کالسها از بعد که آموزانی دانش برای

 .بود خواهد گذشته همانند آنها بردن

 

 کدام هر رو، این از. بگیرند قرار گروه یک در میتوانند آموز دانش ۱۱ حداکثر مدرسه در مکانی های ظرفیت اب مطابق

 صورت به گروهها این از یک هر برای تدریس یها کالس .میشوند تقسیم کوچکتر گروه دو به چهارم های کالس از

 .شد خواهد برگزار ۱۱:۲۲ ساعت تا ۷:۵۵ ساعت از میان در روز یک

 

 این از آموز دانش هر .شد خواهند برگزار کالسها تدریجی صورت به ۹۲۹۲ می پنجم از سوم تا اول کالسهای برای

 گروه در نیز کالسها این. کرد خواهد پیدا حضور مدرسه در بار یک( ۹۲۹۲ می ۱۱)  پنطیکاست عید آغاز تا کالسها

 .شد خواهند تقسیم کوچکتر های

 

 .شد خواهد داده منزل در کردن حل برای هایی تمرین آنها به نیستند، مدرسه در آموزان دانش که روزهایی در
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 مدرسه در ۷:۵۵ الی ۷:۱۲ ساعت بین آموزان دانش که معنا این به بود، خواهند پذیر انعطاف ها کالس برگزاری ساعت

 آموزان دانش کالسها برگزاری از قبل. کرد خواهند ترک را مدرسه ۱۱:۲۲ الی ۱۹:۵۵ ساعت بین و میکنند پیدا حضور

 .میروند کالسها به مستقیم بلکه کرد، خواهندن تجمع مدرسه در

 به رفتن بار هر از پس همچنین. میشویند رو خود دستهای دقیق صورت به آنها درس، کالس به آموزان دانش ورود از پس

 به خانه در را دستها شستن صحیح زطر لطفا ً. شست خواهد کالس در را دستهایش معلم نظر تحت آموز دانش توالت

 خشک و شستن آب با کامل صورت به نهایت در و زدن صابون ثانیه ۱۲ سپس ،دستها کردن خیس ابتدا)بدهید یاد فرزندان

 آموز دانش یک فقط لزوم صورت در. میباشد آنها صندلی اول درجه در آموزان دانش قرارگیری محل(. دستها کردن

 .برود معلم میز به یا کالس داخل وییدستش به که دارد اجازه

 

 کردن آویزان برای خود صندلیهای از میبایست آموزان دانش. بود خواهند استفاده قابل غیر ثانوی اطالع تا جالباسیها

 .ماند خواهند باز ها کالس های درب تمام سطوح، و اشیا با دستها تماس کاهش برای. کنند استفاده کاپشنشان

 

 آموزان دانش با ما .میباشد الزامی مدرسه در حضور و ورود رایب بپوشاند را دهان و بینی که کیماس از استفاده

 فزرندان اختیار در ماسک یک لطفا. بردارند را خود های ماسک که دارند اجازه آنها موقع چه که کرد خواهیم صحبت

 از میتوان آن جای به میدانید که همانطور .مکنی محافظت را یکدیگر متقابل صورت به  همه بتوانیم تا دهید قرار خود

 .کرد استفاده ای پارچه ماسکهای یا و شال پارچه،

 

 افرادی خود یک درجه اقوام در که آموزانی دانش یا و( ای زمینه پیش بیماریهای مثال) میباشند خطر در که آموزانی دانش

 و تمرینها آموزان دانش از دست این به. شوند معاف مدرسه در حضور از میتوانند دارند، تعلق خطر های گرو به که

 ما به قبل از لطفا ً میشوند، موارد این مشمول شما خانواده که صورتی در. شد خواهد داده خانه در تدریس برای جزواتی

 .بدهید اطالع

 

 به) هفته آغاز در باید برگه این. باشد داشته همراه به را ای پرسشنامه برگه میبایست آموز دانش هر پس، این از

 که شود، پر مسئولگرایانه صورت به والدین توسه( آید می مدرسه به هفته در آموز دانش که روزی اولین دیگر عبارتی

 خطر بدون مدرسه در حضورش و ندارد را( کرونا) ۹۱-کوید اریبیم های نشانه از یک هیچ آموز دانش که بدهد نشان

 .میباشد دیگران برای

 

 در. یستن پذیر امکان مدرسه در آموز دانش حضور باشد،» بلی« پاسخش پرسشنامه در موارد از یکی که صورتی در

 به فورا ً که میشود هتوصی میشوند آموز دانش حال شامل پرسشنامه سئوالهای که صورتی در یا و شبهه و شک موارد

 .شود خودداری مدرسه به آموز دانش فرستادن از و شود مراجعه دکتر

 

 .داشت نخواهد را آموز دانش پذیرفتن اجازه مدرسه اینصورت غیر در بفرستید، مدرسه به هفته هر را گواهی این لطفا ً



 

 .کنید توجه مدرسه از آموز دانش بردن خصوص در ذیل تکمیلی موارد به لطفا ً

 در همچنین .شود برده مدرسه از فورا ً میبایست آموز دانش شوند، مشاهد بیماری های نشانه مدرسه در که صورتی در

 اطالع مدرسه به فورا ً را آن هستید موظف شما شود، مشخص بیماری به ابتال از موردی شما خانواده در که صورتی

 .دهید

 

 از تمراقب و آموزان دانش حضور: میمانند مدرسه در تدریس در بعد که آموزانی دانش حضور درباره دیگر توصیه یک

 !میباشد ممکن اضطراری مراقبت به شما نیاز صورت در فقط مدرسه تدریس ساعات از بعد و قبل آنها

 

 که صورتی در لطفا ً گرفت، خواهد انجام مدرسه در حاضر آموزان دانش تعداد با مطابق تامیس شرکت غذایی سرویس

 ارسال شما به شرکت این طرف از ایمیل یک امروز .کنید لغو را او غذای سفارش یابدینم حضور مدرسه در شما ندفرز

 .است شده

 

 در را کرد خواهد پیدا حضور مدرسه در روزهایی چه و گروهی چه در فرزندتان که این به مربوط اطالعات میتوانید شما

 بدست “Unterrichtsmaterial„ عنوان تحت“Klassen„  کالسهایتان قسمت زیر ،Dokument„ مدراک قسمت

 .آورید

 

 میتواند صورت این در فقط! کنید صحبت فرزندانتان با جدی و دقیق صورت به مهم و ایمنی نکات تمام مورد در لطفا ً

 .دوش انجام موفقیت با و مشکل بدون مدرسه، به آموزان دانش بازگشت

 

 .دارم سالمتی آرزوی دیگر رچیزه از باالتر شما برای من

 فراوان، سپاس با

 برگر ساندرا

 

 

 


