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به والدین ،حضانت کنندگان و سرپرستان قانونی
دانشآموزان
در مدارس Rheinland-Pfalz
01.06.2021

والدین محترم،
حضانت کنندگان و سرپرستان قانونی محترم،

ما قبل از تعطیالت پنطیکاست ،مراحل بعدی بازگشایی مدارس تا تعطیالت تابستان را مشخص نمودیم .خوشبختانه از
زمان نوشتهی مورخ  2021/05/17تا کنون روند عفونت نسبت به آنچه انتظار میرفت کاهش بیشتری داشته است .در
تاریخ  2021/05/31بروز هفت روزه در  Rheinland-Pfalzمیزانی برابر با  32.31را داشته است .تنها در چهار
شهر مستقل ،بروز هفت روزه بیش از  50بوده است .بروزها به شدت کاهش یافته و همه جا در جامعه و زندگی کاری
امکان پیمودن بسیار سریع سایر مراحل بازگشایی فراهم گشته است.

با توجه به این پیشزمینه ،ما نیز میتوانیم مراحل طرحریزی شده در حیطهی مدرسه را سریعتر از آنچه انتظارش
میرفت ،پیش برده و یک هفته زودتر آموزش حضوری را آغاز نماییم:

این امر پابرجاست که ،مدارس پس از تعطیالت پنطیکاست ابتدا به صورت گروهبندی تدریس را آغاز مینمایند تا طرحهای
ک ّلی بهداشت و مسیرها و همچنین احتماالً آزمایش در زمان حضور تمامی دانشآموزان را آماده نموده و برای هر موقعیتی
آمادگی الزمه را دارا باشد .به جای هفتهی دوم تدریس به صورت گروهبندی ،قرار است از تاریخ  2021/06/14برای
تمامی کالسها و مقاطع تحصیلی آموزش حضوری تشکیل گردد .این امر در تمامی ایاالت دیگر آلمان نیز طرحریزی
گشته است.
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فعالیت معمول در مدارس تمامروز به دلیل سازماندهی الزمه ،ابتدا از تاریخ  2021/06/21از سر گرفته خواهد شد .تا
آن زمان مراقبت اضطراری مانند همیشه عرضه خواهد شد.

در مدارس آموزش حرفه نیز با در نظر گرفتن پیش رفتن برگزاری امتحانات نهایی کتبی از تاریخ  2021/06/14تدریس
به صورت گروهبندی به آموزش حضوری تبدیل میگردد .آن جاهایی که طی آموزش حضوری ،برگزاری امتحانات نهایی
کتبی تحت شرایط کرونا دچار مشکل میگردد ،مدارس میتوانند با مسئولیت خود و هماهنگی با نهاد نظارت مدارس
تصمیمگیری نمایند که ،کدام کالسها در حالت تدریس به صورت گروهبندی باقی بمانند.

خانمها و آقایان محترم،

خوشحالم که اکنون مدارس ،جمعیتهای مدرسه و خانوادههای ما در کشور ،سریعتر از آنچه در ابتدا برنامهریزی شده
بود ،میتوانند به حالتی عادیتر بازگردند .برای دانشآموزان ما ،که طی هفتهها و ماههای گذشته باید از گزینههای زیادی
صرف نظر میکردند و از همهگیری تحت فشار بودهاند ،بازگشت به جمعیت کالسشان فوقالعاده مهم است .مدرسه برای
کودکان و جوانان گرچه به عنوان یک محل یادگیری است اما ،محلی برای زندگی و همبستگی اجتماعی نیز میباشد.
اکنون مسئله این است که ،دانشآموزان ما قبل از تعطیالت تابستان تا حد ممکن یک روزمرگی معمول را در مدرسه
تجربه کنند.

آزمایش به صورت منظم که ،ادامه خواهد داشت باعث ایجاد امنیت مک ّمل خواهد شد .بدین منظور مدارس ما امروز طرح
آزمایش به روز شدهای را دریافت نمودهاند که ،با متخصصین بیمارستان آموزشی هماهنگ گشته است .جمعیت مدرسه
همچنان میتواند تصمیمگیری نماید که ،آزمایش در مدرسه و یا خانه انجام پذیرد .این خوب است که ،دریافت دوز دوم
واکسن در حال ادامه بوده و بسیاری از نیروهای آموزشی آن را دریافت کرده و یا در شرف دریافت هستند .و همچنین
اینکه اقدامات بهداشتی در مدارس ما مؤثر هستند.
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خانمها و آقایان محترم،

برای شما نیز به عنوان والدین ،حضانت کنندگان و سرپرستان قانونی هفتهها و ماههای پیش ،چالش عظیمی در آموزش
از راه دور و تدریس به صورت گروهبندی و همچنین سازگاری خانواده و شغل وجود داشته است .از شکیبایی ،استقامت
و تعهد شما سپاسگزارم.

اکنون مسئله این است که ،برای کودکان و جوانانمان روزمرگی ساختاریافتهی بسیار مهم برای آنها را امکانپذیر نماییم.
آنها باید به مدرسه بیایند و جمعیت و همبستگی را مجددا ً تجربه کنند.

برای شما و فرزندانتان ،شروعی خوب پس از تعطیالت را آرزو داشته و امیدوارم هفتههای باقیمانده از این سال تحصیلی
برای شما سراسر خوبی باشند.

با احترامی صمیمانه

دکتر Stefanie Hubig
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