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 والدین محترم،

 سرپرستان قانونی محترم، کنندگان و  تحضان

 

 

  ، مراحل بعدی بازگشایی مدارس تا تعطیالت تابستان را مشخص نمودیم. خوشبختانه از قبل از تعطیالت پنطیکاستما  

است. در   بیشتری داشتهکاهش    رفته آنچه انتظار مینسبت ب  روند عفونتتا کنون    2021/ 17/05مورخ    یزمان نوشته

را داشته است. تنها در چهار    32.31میزانی برابر با    Rheinland-Pfalzدر    هفت روزه  روز  ب    2021/ 05/ 31تاریخ  

 کاری  و همه جا در جامعه و زندگی    یافته  هشبه شدت کا  روزهاب  بوده است.    50روز  هفت روزه بیش از  شهر مستقل، ب  

 ل بازگشایی فراهم گشته است. بسیار سریع سایر مراحپیمودن امکان 

 

 

پ این  به  توجه  نیز میمینهز یشبا  ما  انتظارش مدرسه را سریع  ییطهدر ح  ریزی شدهطرحمراحل    متوانی،  آنچه  از  تر 

 و یک هفته زودتر آموزش حضوری را آغاز نماییم:   هرد  ب   ، پیشرفتمی

 

 

  ایهطرحتا    نمایندمی تدریس را آغاز    بندیاین امر پابرجاست که، مدارس پس از تعطیالت پنطیکاست ابتدا به صورت گروه

را آماده نموده و برای هر موقعیتی   آموزانتمامی دانش  حضوردر زمان  احتماالً آزمایش    ک لّی  بهداشت و مسیرها و همچنین

برای    2021/ 06/ 14، قرار است از تاریخ  بندیتدریس به صورت گروه  دوم    ی  هفته  شد. به جای  آمادگی الزمه را دارا با

ریزی  ع تحصیلی آموزش حضوری تشکیل گردد. این امر در تمامی  ایاالت دیگر آلمان نیز طرحو مقاط  هاتمامی  کالس

         گشته است.
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تا  از سر گرفته خواهد شد.    2021/ 06/ 21، ابتدا از تاریخ  هی  الزمهبه دلیل سازماند  روزفعالیت معمول در مدارس تمام

 رضه خواهد شد.  آن زمان مراقبت اضطراری مانند همیشه ع

 

تدریس   2021/ 06/ 14برگزاری امتحانات نهایی کتبی از تاریخ    ن  رفت  پیش  نیز با در نظر گرفتن    آموزش حرفه در مدارس  

نات نهایی  امتحابرگزاری  آموزش حضوری،    طیآن جاهایی که    گردد.به آموزش حضوری تبدیل می  بندیصورت گروهبه  

 مدارس  تراظننهاد  با    هماهنگیمسئولیت خود و  با    توانندمدارس می  گردد،دچار مشکل می  روناکتبی تحت شرایط ک

 باقی بمانند.  بندیدر حالت تدریس به صورت گروه ها، کدام کالسگیری نمایند کهتصمیم

 

 و آقایان محترم،  هاخانم

 

 ریزی شدهبرنامهدر ابتدا    هتر از آنچریعس  ،در کشور  های ماخانوادهمدرسه و    هایمدارس، جمعیتاکنون  خوشحالم که  

زیادی   ایهگزینهاز  باید    گذشته  هایا و ماههته، که طی هفآموزان مابرای دانش  بازگردند.  ترعادی  یحالتبه    توانندمی  ،بود

مدرسه برای   العاده مهم است.بازگشت به جمعیت کالسشان فوق اند،تحت فشار بوده گیریاز همه و  کردندمیصرف نظر 

 باشد.تگی اجتماعی نیز می همبساما، محلی برای زندگی و    یادگیری است  محل   به عنوان یکگرچه  کودکان و جوانان  

یک روزمرگی  معمول را در مدرسه    ا حد ممکنتز تعطیالت تابستان  قبل ا  آموزان مااکنون مسئله این است که، دانش

 تجربه کنند.  

 

طرح    ن منظور مدارس ما امروزیبد  ل خواهد شد.ّم  ک  م    باعث ایجاد امنیت    مه خواهد داشتکه، ادا   منظمبه صورت  آزمایش  

جمعیت مدرسه هماهنگ گشته است.    بیمارستان آموزشیبا متخصصین    که،  انددریافت نموده  را  ایبه روز شده آزمایش  

  دوم   ز دریافت دو  ،این خوب است که.  پذیردآزمایش در مدرسه و یا خانه انجام    گیری نماید که،تصمیم  تواندهمچنان می

  همچنین و    هستند.  دریافت  ف  ر  و یا در ش    ردهدریافت کو بسیاری از نیروهای آموزشی آن را    بوده  ادامه در حال    واکسن

  هستند. ؤثرماقدامات بهداشتی در مدارس ما  کهاین
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 یان محترم، ها و آقاخانم

 

آموزش  چالش عظیمی در  ،  های پیشها و ماههفته  کنندگان و سرپرستان قانونی  ، حضانتبرای شما نیز به عنوان والدین

قامت  است  ،شکیباییاز  وجود داشته است. و همچنین سازگاری خانواده و شغل بندیاز راه دور و تدریس به صورت گروه

 شما سپاسگزارم. تعهدو 

       

  پذیر نماییم. مهم برای آنها را امکانبسیار    ی  ساختاریافته  مرگی  مسئله این است که، برای کودکان و جوانانمان روز  اکنون

 تجربه کنند.  آنها باید به مدرسه بیایند و جمعیت و همبستگی را مجدداً 

 

سال تحصیلی  این  باقیمانده از    هایرا آرزو داشته و امیدوارم هفته ز تعطیالت  ، شروعی خوب پس ابرای شما و فرزندانتان

  د.نبرای شما سراسر خوبی باش

 

 

                       با احترامی صمیمانه

 

 Stefanie Hubig دکتر

  


