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 سینتما 55022│ 32 20پستی  صندوق  │آموزش  وزارت   

 

 مدارس در به تمام  
 س فالتپندل  ینر  

 

      

 والدین، سرپرستاِن ِگرامی، 

  ها آنکردند.    مشورتفدرال    عظمِ ا  کرونا با صدرِ   یِ فعل  تِ یوضع  یِ فدرال درباره  یِ هاالتیا  رانِ یچهارشنبه گذشته، نخست وز

  بارِ   کی  نیا آنها همچن. ام  را تصویب کردند  یاضاف  کرده و اقداماتِ   دی" را تمد(Lockdown lightسبک )  یِ قرنطینه" 

و مدرسه   یکودک دورانِ  اوایلِ انجام دهم: آموزش در   این کار را هم خوایم هم کردند. و من دیآموزش تأک  تِ یبر اهم گرید

تا کودکان و جوانان   توان خود را به کار گیریم،  تمامِ   دیاست که ما با  لیدل  نیارزشمند است. به هم  اریما بس  یِ جامعه  یِ برا

و مدرسه خود بروند.    (Kita)  از کودکان  روزانه  راقبتِ م    یِ سسهؤمبه    امکان  تا حدِ توانند  ب  جهانی نیز  یِ ریگهمه  یِ ما در ط

روزانه    مراقبتِ   سساتِ ؤمکند تا مدارس و  ی حدود مم    گرید یِ هابخشاز    یاریجامعه خود را در بس  همچنین به همین جهت

 مکن برگزار شود. شکل م   نیبه بهتر درس  کالِس تا  ،باز بماننداز کودکان 

ِ ِِکالس    همراهانِ  به عنوانِ  هاآندارند و  ازیما به معلمان خود ن آموزانِ . دانشانتخابِاستِنیلهنوزِهمِاوِ ِِیحضورِدرس 

باز نگه   حاضر به نفعِ   آلمان، که در حالِ   کودکان و جوانانِ   یِ پزشک   یِ دارند. آکادم  ازیها نآن  سخنانبه    یو زندگ  یریادگی

م  داشتنِ  نیمدارس صحبت  در    طالعاتِ م  همچنین  دارد.    یدگاهید  نیچن  زیکند،  شده  زاکسِ انجام  بادنهامبورگ،  و  -ن 

  جهانی  یِ ریگهمه  گسترش  عاملِ د که مدارس  ندهینشان م  ل ندپفالتسنیر    یِ التیا  قاتِ یتحق  یِ اداره  یِ هاداده  نیزوورتمبرگ و  

خانه است. و   طِ یکمتر از مح  اریدر مدارس بس  فونتع    شوند، خطرِ یها معموالً از خارج به مدارس منتقل م. عفونتستندین

 یبه خوب  زیما ن  آموزانِ کنند و دانشیاجرا م  یعال  اریرا بس  یبهداشت  مقرراتِ است که مدارس ما    لیدل  نیابه    شتریب  نیا

 کنند. یم آنها را رعایت

است.    شیسال پ  کیمدرسه کامالً متفاوت از    یِ روزمره  یِ کند. زندگیکرونا کار م  طیشرا  مدرسه تحتِ   ن یحاضر ا  در حالِ 

  یِ جا  نی. ااندت محدود شدهبه شد    ورزشو    یقیاند، و موسدرآمده   قیتعل  حاضر به حالتِ   در حالِ   سیتدر  یِ هاشیوهاز    یبرخ

دانش آموزان ما   یبرا آن چقدرکه   میدانیم رایروز برگزار شود ز هر: مدرسه این است که ترمهم اریا بستأسف دارد، ام  

: ما  میارا انجام داده  یمناسب  یِ حفاظتم    اقداماتِ   ل یدل  نیاست. به هم  ها آن  هایِ آموزش و فرصت  موضوع بر سرِ مهم است.  

  یِ به مرحله  (Weiterführende Schulen)  متوسطه  مدارِس   یِ پنجم در همه  از كالِس اجباری از ماسک را    یِ استفاده

  و  (Grundschulen)  یی ابتدا  مدارِس   کارکنانِ   یِ اند. براشده  تجهیز  رهیذخ  هایِ ماسك  با ما    و مدارِس ایم،  اجرا گذاشته

محافظ(  Förderschulen)  استثنایی  مدارِس  ماسک،  بر  دار  زین  (Face Shields)  صورت  یِ هاعالوه  د.  نوجود 

. متخصصان به ما  اندداده شده  لیتحومدارس    به  گذشته  در چند روزِ   زین  یاضطرار  مواردِ   یِ برا  FFP2  هایماسک
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ه شما و توج    جدداً م  در اینجا  تمایل دارم  ،  نیداشته است. بنابرا  یمثبت  اریبس   رِ یتأث   اجباری از ماسک  یِ استفادهکه    ندی گویم

 . کنممیهمکاریتان صمیمانه از شما تشکر  لب کنم و بابتِ کودکانتان را به این موضوع ج  

که به   تصویب کردند،مدارس    یِ را برا  ذیل  فدرال روز چهارشنبه مقرراتِ   عظمِ درا  و ص    رانیوز  اوصاف، نخست  نیبا ا

 :گردندمیاجرا  ل ندپفالتسنیر  در  ذیلشرح 

ِامکانِتمامیِدانشِآموزانِدرِکالسِحضوریِشرکتِکنندِ.ِبایدِتاِحدِ ِاساسا ِ .1

ِِِمقرراتیِکهِدرِابتداِبرایِ  .2 ِِِدارِتعیینتمدِ ِِابتداییِبهِصورتِ ِِمدارس  ِِِشدهِبودند،ِیعنیِدرِخصوص  ِهایِ گروهِِآموزش 

 عتبرِهستند.لِهمچنانِمِ اوِ ِِنیمِسالِ ِثابت،ِتاِپایانِ ِیادگیریِ 

موقعیتِ  .3 ِِِدرِ مدارس  درِ دانشِِفعلیِ برایِ ازِکالسِِمتوسطهِ 5ِِِِآموزانِ در آموزگارانِ برایِ همچنینِ ِایالتِ ِِکلِ وِ

وقفه در پوشیدن ماسک، به خصوص جهت  همچنانِپوشیدنِماسکِدرِکالسِدرسِاجباریِاست.ِِِِلَندپفالتسَرین

 گذاری رعایت گردد. پذیر است، در این خصوص باید فاصلهدن، امکانخوردن یا آشامی

ِنظارتِبرِمدارس،ِازِِِِشورایِ ِِیِ توانِباِهماهنگِِیخاص،ِمدارسِراِمِِطِ یدرِشرا .4 محدودِِِصورتِ بهِِِِیحضورِِکالس 

ِترکیبیِِِِازِنظرِزمانیِبهِحالتِ   شهرهایِ و    ایالتی  نواحیِ در    امکان  نیاداد.ِِِِرییدور(ِتغِِازِراهِ /یحضورِِ)آموزش 

در هفته از    ساکنین  نفر  100000در هر    دیجد  عفونتِ مورد   200از    شیب  دارایِ   (kreisfreie Städten)  مستقل

مربوطه    یِ مدرسه  تِ یوضع   همچنین  عفونت و  یِ عموم تِ ی ه به وضعكه با توج    یبه بعد وجود دارد، به شرط  8كالس  

لزوم،    باالتر باشد. در صورتِ   هایِ سال  یِ همچنان تمرکز بر رو  دیبا  زین  نجایبه نظر برسد. در ا  یامر ضرور  نیا

  یِ برا  زمال  یِ فضاهمچنین    ایالزم    یِ فن    زاتِ یتجه  فاقدِ   شرایط  سایرِ و    یمکان  طِ یشرا  لِ یکه به دل  یآموزاندانش  یِ برا

 در نظر گرفته شود.  یریادگی فضاهایی جهتِ در مدارس  باید هستند،  یریادگی

ِِذیلِبایدِبهِصورتِ ِمواردِ ِبرایِ   حضوریِبرگزارِگرددِ:ِدائمِکالس 

 ، 7 کالِس  تا پایانِ  آموزاندانش •

 ، (BF 1شغلی ) تخصصیِ  یِ مدرسه و( BVJشغلی ) آمادگیِ  سالِ  آموزان دردانش •

( و همچنین berufsbildende Schulenای )ی و حرفه فن    مدارِس   آموزشیِ   هایِ دوره  پایانیِ   هایِ کالس •

سالِ   G8-GTSای  در    12  سالِ  دبیرستان  13  و  مدارِس   G9  هایِ در  همچنین  شده  اِ   جامعِ   و  دغام 

(Integrierte Gesamtschulen .) 

ِِ.هستندِبرقرارِهمچنانانزوا(ِِِایِنهی)قرنطِسالمتِیِ ادارهِتوسطِ تعیینِشدهِِیِ حافظتمِ ِاقداماتِ  .5

. ای بررسی کنندمرحله  به صورتِ درس را    هایِ کالس  شروعِ   تا  میاخود خواسته  از مدارِس کید  أبا ت، ما مجدداً  نیعالوه بر ا

در   تنها کار نیحال، ا نی. با اگرددمیمدارس  کِ یو تراف ی عموم حمل و نقلِ  ترافیکِ  بارِ  شترِ یب سبک شدنِ امر باعث  نیا

امکان  انجمنِ و    نیوالد  توافقِ   صورتِ  بنابرا  ریپذ  مدرسه  اینجا  نیاست،  تا  از شما   اً مجدد   در  داریم    تقاضایِ   درخواست 



 

3 

این    چارچوبیِ   شرایطِ   ل ندپفالتسنیر    التِ ی. ابررسی قرار دهید  خیراندیشانه موردِ   خود را به صورتِ   ییِ مدرسه  یِ مربوطه

آماده  آموزان  دانش  رفت و آمد  یِ برا   یاضاف  اتوبوِس   250  حمل و نقل  ای که وزارتِ کار را فراهم کرده است، به گونه

 تمدید کرده است. 2021 (Ostern) پاکِ  دِ یعتا   را مدارس اتوبوِس  یِ برنامه کرده است و

 

 رامی، گِ  والدین، سرپرستانِ 

 یهایبا نگران  یالدیم  2020  ها، سالِ خانواده  یِ برا  ژهیبوده است. و به و  فرساتوان  ما  یِ همه  یِ گذشته برا  یهاها و ماههفته

وجود،    ن یکمتر نشده است. با ا  سمسیدر کر  یخانوادگ  شدن به جشنِ   کیکه با نزد  ییهای. نگرانه و استهمراه بود  یاریبس

،  را ساخته استکرونا در جهان  واکسنِ  نیلاو   ل ندپفالتسنی ر  در  BioNTech تِ که شرک یی، جانتسیماخوب از  یِ خبرها

امسال را پشت   ما باشد: اگر زمستانِ   همراه  گریچند ماه د  جهانی  گیریِ همهاگر    یکند. حت  یم   دواریام  ندهیآ  سالِ   یِ ما را برا

  تماِس ،  تحمل کنیدشرایط را    همچنان  :از شما تقاضا دارم  نی. بنابرامینگاه کن  ندهیبه آ  ینیبا خوش ب  میتوان ی، ممیسر بگذار

. دیه کنتوج  تعیین شده    نِ یبه قوان  (Silvester)  سال نو  شبِ و    (Weihnachten)  سمسیو در کر  دیخود را کاهش ده

از    کند که اوضاع در مدارس ما در سه ماه زمستان بعدیم   نییتع  یادیز  تا حدودِ   التیتعط  زمانِ ما در    یِ همه  رفتارِ   زیرا

همه دانش    یِ برا  کالس حضوری  برگزاری  امکانِ تا    به کار گیریمتالش خود را    تمامبا هم    دییای. بیابدادامه  چطور    آن

 . فراهم شودآموزان 

 کنم. یتشکر م صمیمانه اریسخت بس دورانِ  نیدر ا شماتعهد بزرگ تالش و  خاطرِ ه ب کودکانتانمن از شما و 

 سالمت بمانید! 

 حتراماِ  مِ با تقدی

 
 ( Stefanie Hubigدکتر شتفانی هوبیش )

 


