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-Mecklenburgها: تماس تلفنی، کتبی يا الکترونيکی با وزارت آموزش، علوم و فرهنگ اطالعات عمومی حفاظت از داده

Vorpommern بخش  1پاراگراف  6شود. مبنای حقوقی اين امر، ماده با ذخيره و پردازش اطالعات شخصی شما ارائه میc  و
e ها (ظت از دادهاز مقررات عمومی حفاGDPR های قانون حفاظت از داده 1پاراگراف  4) اتحاديه اروپا در رابطه با بند

) است. اطالعات بيشتر در اينجا موجود است: دولتی (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021پيشنهادات يادگيری و پشتيبانی از ارائه دهندگان فوق برنامه تا پايان تعطيالت تابستانی 

 

 والدين محترم، دانش آموزان عزيز،

 

نيمه دوم سال تحصيلی گذشته با شرايط و چارچوب خاص خود، يک وضعيت استثنايی و بی سابقه بود و به ويژه شما را به عنوان والدين و 
الت دانش آموزان عزيز با چالش های بزرگی روبرو کرد. به همين دليل برای من بسيار مهم بود که بتوانم با برنامه يادگيری تعطيالت، در تعطي

دانش آموز از اين پيشنهادات، برای جبران دروس  1400، پيشنهادات يادگيری و پشتيبانی اضافی آموزشی را فراهم کنم. بيش از 2020ن تابستا
 از دست رفته به دليل همه گير شدن بيماری كرونا يا جهت تحکيم محتوای يادگيری استفاده کردند. 

 

، بازگشت به يك سال تحصيلی روزمره و معمول بود. اگر در 2020/2021بعد از اين زمان سخت، همه اميدهای ما برای سال تحصيلی جديد 
% از مدارس کشور با وجود اين بيماری همه گير وجود داشت، روند سريع 95ابتدا امکان فعاليت منظم و روزمره قابل اطمينان برای حدود 

نا، سبب تصميمات سخت و قاطع شد، که متاسفانه اقدامات آموزشی و يادگيری مداوم سخت شده و مدارس دوباره به شدت شيوع بيماری کرو
 اند. محدود يا با بن بست مواجه شده

 

دگيری و ، دوباره امکان استفاده از پيشنهادات اضافی يا2021ماه مه  10از در اين زمينه، من خوشحالم که می توانم به شما اطالع دهم، 
 حمايتی فوق برنامه وجود دارد: 

 ، 2021ژوئيه  30فرصت اجرا تا آخرين جمعه تعطيالت تابستانی در  -

 ای كه بصورت داوطلبانه است، برای هر دانش آموز موجود است،دقيقه 45ساعت پشتيبانی مستقيم  30حداکثر  -

 خواهد شد،  يورو برای هر دانش آموز، تامين 12,50و توسط دولت با هزينه ساعتی  -

 هم در زمان مدرسه (عالوه بر درس) و هم در زمان تعطيالت اجرا خواهد شد.  -

 

همچنين می توانيد از پيشنهادات يادگيری  -تا زمانی که پيشنهادات حضوری امکان پذير نباشد  -و اين امر با شرايط موجود سازگار شده است 
 آمده است، استفاده کنيد.  3ن فوق برنامه که در گام و پشتيبانی بر اساس آموزش آنالين از ارائه دهندگا

پذيريد، لطفا خود شما والدين اگر پيشنهادات حضوری امکان پذير است، اما در ابتدا فقط به دليل رعايت اقدامات بهداشتی اين پيشنهادات را مي
شود يا اينکه شما بايد منتظر بمانيد تا شرکت در يک گروه  عزيز تصميم بگيريد که آيا چنين پيشنهادی بايد پذيرفته شود و هزينه بايد پرداخت

 کوچک و حضوری امکان پذير شود.

 

 شود يا خير.  2020و آيا بايد منتظر شد كه شرايط مشابه برنامه يادگيری تعطيالت تابستانی 

 

 چه کسی می تواند از پيشنهادات يادگيری و پشتيبانی در چهارچوب برنامه دولتی استفاده کند؟

 Mecklenburg-Vorpommern∙ D-19048وزارت آموزش، علوم و فرهنگ 
Schwerin 

 

 

 

 

 

Schwerin, 05. Mai 2021
 

 

 

 به 

 والدين و دانش آموزان 

 مدارس آموزش عمومی و دبيرستانهای فنی در 

Mecklenburg-Vorpommern 
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 Mecklenburg-Vorpommernدر يک مدرسه آموزش عمومی يا يک دبيرستان فنی در 2020/2021دانش آموزانی که در سال تحصيلی 

 کنند.تحصيل می

 

م در از اين پيشنهادات می توان مستقل از پيشنهاد يادگيری و پشتيبانی فوق برنامه موجود كنونی، با هزينه شخصی و يا پشتيبانی يادگيری مداو
 ) استفاده کرد.BuTرچوب بسته آموزش و مشارکت (خدمات چا

 

 چه کاری بايد برای آن انجام شود؟

 

تاريخ ) درخواست کرد: از Vorpommern (LFI-Landesförderinstitut Mecklenburgگواهينامه صالحيت را می توان از  :1گام 
در آنجا دريافت کنيد، از آن پرينت گرفته و اطالعات خواسته شده با لينک ايميل موجود  1LFIاز طريق اينترنت و در سايت  2021.05.10

 در مورد دانش آموز را پر کنيد. 

 

ايد. برای اين کار امضا و مهر مدرسه در گواهينامه در آنجا تحصيل کرده 2020/2021کند که شما در سال تحصيلی تاييد می مدرسه :2گام 
 شود. صالحيت اخذ می

 

شود، پيشنهادات مورد توافق قرار گواهينامه صالحيت پر شده از اين طريق به يک ارائه دهنده پيشنهادات يادگيری و پشتيبانی ارائه می :3گام 
 شود. گرفته و آغاز می

 

صوصی يا افرادی ارائه دهندگان برنامه های درسی اضافی و ارائه دهندگان برنامه های يادگيری و پشتيبانی به عنوان مثال موسسات تدريس خ
ساکن باشند يا نباشند اما برنامه های درسی خود  Mecklenburg-Vorpommernكه بصورت آزاد فعاليت می کنند، هستند و ممكن است در 

 ارائه می دهند.  Mecklenburg-Vorpommernرا در 

 

تاييد می شود تا ارائه دهندگان، خدمات خود را به درستی  در پايان برنامه پشتيبانی يادگيری، اجرای آن با امضا در گواهينامه صالحيت :4گام 
 انتقال دهند و حقوق خود را از آنجا دريافت کند.  Mecklenburg-Vorpommernبه ايالت 

 

 آرزو می کنم همه والدين و دانش آموزان بتوانند اين دوران بسيار پرچالش (مدرسه) را به خوبی پشت سر بگذارند. پيشنهادات يادگيری و

 شود. پشتيبانی اضافی، که می تواند تا پايان تعطيالت تابستانی سازماندهی و استفاده شود، برای حمايت و همراهی با آنان ارائه می

 

 با احترام

 

Bettina Martin 

                                                
1 index.html/2021_2020-Schuljahr-Foerderprogramm-und-mv.de/foerderungen/Lern-https://www.lfi 

 

 


