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قابل توجه
شزومآ سرادم نازومآ شناد ناتسرپرس و ایلواوپرورش
عمومی و فنی و حرفهای

شورین 14 ،دسامبر 2020

لغو شرط حضور از  16دسامبر  2020تا  8ژانویه 2021
مدارس ،برای پایههای  1تا  6باز میماند – کالسهای  7به بعد ،آموزش از راه دور انجام میشود

دانش آموزان عزیز،
والدین و سرپرستان گرامی،
به دلیل همهگیری بیماری كرونا ،همه ما سالی را تجربه کردیم که با محدودیتهای زیاد و چالشهای خاص همراه بود.
به لطف شما و حمایت هایتان توانستیم از تابستان ،فعالیت مدارس را به خوبی ادامه دهیم .به دلیل لزوم رعایت نکات
بهداشتی ،فعالیتهای روزمره در مدارس ،اغلب متفاوت و پیچیدهتر شده است .اما معلمان و مهمتر از همه دانش
آموزان ،با نظم و انضباط زیاد و حس مسئولیتپذیری ،فعالیتهای منظم روزانه را در مدرسه در شرایط همهگیری
كرونا ،انجام دادند .این موفقیتی بزرگ است و میخواهم صمیمانه از همه به خاطر آن ،تشکر کنم.
متأسفانه طی روزها و هفتههای گذشته ،میزان ابتال به این بیماری ،بهطور نگرانکنندهای افزایش یافته است .با اینکه
مکلنبورگ – فورپومرن هنوز یکی از ایالتهایی است که تعداد ابتالی نسبتا ً کمتری نسبت به مناطق دیگر دارد،
وضعیت برای ما نیز نگرانکننده است .به همین دلیل دیروز صدراعظم فدرال و روسای ایالتهای فدرال ،مقررات
جامعی را برای کاهش تماسها و ارتباطات در تمام بخشهای جامعه به تصویب رساندند .گرچه بر اساس یافتههای
علمی ،تاكنون مدارس عامل ابتال به این بیماری شناخته نشدهاند ،اما مدارس نیز باید از  16دسامبر  2020تا 10
ژانویه  2021برای محدود کردن قابل توجه تماسها اقدام کنند .مایلم در اینجا در مورد اقدامات این دوره زمانی به
شما اطالعاتی بدهم.
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از  16دسامبر  ،2020الزامی به حضور فیزیکی در مدرسه نیست .دانش آموزان از کالس هفتم به بعد ،از راه دور و
در خانه ،درس میخوانند.
عمما مدارس برای دانش آموزان کالسهای  1تا  6باز است .با این حال ،از شما میخواهم  -تا جایی که برایتان امكان
دارد  -در این مدت از فرزندان خود در خانه مراقبت کنید .معلمان به همه دانش آموزان تكالیفی میدهند که تا  8ژانویه
 ،2021میتوانند در خانه انجام دهند.
چنانچه امكان مراقبت از فرزندان خود را در خانه ندارید ،معلمان در مدرسه ،آنان را برای تکمیل تكالیف خود
همراهی میکنند.
دانش آموزان ،چه در خانه و چه در مدرسه تكالیف یکسانی را از معلمان خود میگیرند و انجام خواهند داد .معلمان،
محتوای بستههای تكالیف و آموزش از راه دور را برای دانش آموزان آماده و مهیا میکنند و دانش آموزان را
راهنمایی و پشتیبانی میکنند.
پشتیبانی دانش آموزان به پایه تحصیلی بستگی خواهد داشت اما بر اساس برنامه زمانی فعلی نخواهد بود .تربیتبدنی
تدریس نخواهد شد.
از  16دسامبر سال  ،2020در تمام ساختمانهای مدارس شامل کالسها همه افراد داخل مدرسه باید همیشه ماسک
صورت بزنند .برای دانش آموزان مدارس نیز ،مقررات مربوط به زدن ماسك كه دهان و بینی را پوشش دهد ،بدون
تغییر باقی میماند .عالوه بر این ،توصیه اكید میشود که حداقل فاصله را در حد امکان حفظ کنید.
برای اینكه مدرسه بتواند تا  8ژانویه  2021به خوبی برای همراهی با كودكان سازماندهی کند ،از شما میخواهم که
به موقع از راه ایمیل فرزندتان را ثبتنام کنید یا ثبتنام وی را لغو کنید.
برای کودکانی نیز که به مدرسه میروند ،حملونقل منظم به مدرسه در سراسر کشور ادامه دارد.
در این قسمت ،برای شما دانش آموزان عزیز که در این سال تحصیلی ،فارغالتحصیل میشوید ،نكاتی آورده میشود:
ما همه تالش خود را خواهیم کرد ،که با وجود شرایط دشوار ،شما آمادگی کافی برای امتحانات را داشته باشید .هدف
این است که کالسهای پایانی شما از  11ژانویه  2021جداگانه تشكیل شوند و البته بازگشت به آموزش حضوری در
اولویت قرار دارد .در هفته اول ژانویه  2021اطالعات بیشتر در این باره را دریافت خواهید کرد.
دانش آموزان عزیز و والدین گرامی ،با توجه به تعداد ابتال به بیماری ،متأسفانه الزم است که این مرحله حفاظتی در
مدارس کشور نیز انجام شود .بنده صمیمانه از شما تقاضا میکنم درک کنید که اکنون الزم است باید همگی با هم تالش
كنیم تا تعداد ابتال به این بیماری دوباره کاهش یابد .در واقع با پایبند بودن به قوانین ،میتوانید وظیفه خود را ایفا کنید تا
مدارس ما در سریعترین زمان ممکن دوباره بهطور معمول بازگشایی میشوند.
اما با وجود همه اینها ،برای شما و خانوادهتان کریسمس مبارک و زیبا و همچنین شروع خوبی را در سال 2021
آرزو میکنم .و مهمتر از همه اینها آرزو دارم كه :سالمت و تندرست باشید!
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