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 والدین محترم،

 سرپرستان قانونی محترم، 

  آموزش   یونگی ادامه چگ به    ودن شما نسبتمطلع نم  خواهان  با کمال میل  تعطیالت پنطیکاست نزدیک است. به همین دلیل  

 باشم.یم پس از تعطیالت Rheinland-Pfalzدر مدارس 

  100000هفت روزه میان هر  روز  ب  همچنین  آن ی  روند عفونت و ط  خوشبختانه  شاهد این امر هستیم که،ر در حال حاض

وضعیت پس از تعطیالت پنطیکاست   که،  دانیمنمیبه صورت پیوست در حال کاهش است. امروز ما  ساکن به ک ندی اما  

 باشد، ریزیقبل از تعطیالت دارای امنیت برنامهاز همان  رسه مد معیتاما بدین منظور که کل ج  چگونه خواهد بود.دقیقاً 

بازگشایی در   یمرحلهدو    –باشد    نشدهتغییر  شدیدی    اردچصورتی که شرایط  در    –برای پس از تعطیالت پنطیکاست  

     نظر گرفته شده است: 

  28/03/1400تا تاریخ    هفتهدو    به مدت،  مقاطع تحصیلیبرای تمامی    بندیاول تدریس با گروه  یدر مرحله  •

صادق  در ادامه  مراقبت اضطراری    مقررات موجود تا کنون برای همچنین    یابد. ادامه می   (18.06.2021)

 دوم آماده نمایند.  ی، خود را برای مرحله توانندزمانی مدارس می یدر این بازه باشند.می

  

و مقاطع    هابرای تمامی کالس  حضوری  آموزشقرار است    (21.06.2021)  1400/ 31/03از تاریخ  سپس   •

  های شهرو ب روز  هفت روزه در    یافتهادامه    همانگونه البته اگر روند عفونت به    پذیر گردد،تحصیلی امکان

ناحیه  مستقل مربوطههاو  از    ی  دانش  باشد.  100کمتر  می  آموزانتمامی  هفته  توانندسپس  از    یچهار  قبل 

  دلیلبه    –  فاصله  صرف نظر از یعنی    -   ایتعطیالت تابستان را دوباره با هم به مدرسه بروند. چنین مرحله 

، به ویژه به نحو احسنت  بهداشتی  اجرا گشته   ایهآزمایشات و طرح ایمنی حاصل از واکسیناسیون،  افزایش  

م  یوظیفه از  متخصصین  استفاده  دیدگاه  از  همچنین  ماینتس  اسک،  آموزشی  بیمارستان 

(Universitätsmedizin Mainz)  امکان  پذیریمسئولیت  یتقابل و  داشته  میرا  اینکه    برای .  باشدپذیر 

 ینکات دیگری را نیز به موقع در باره   ،گردند  اجرا به خوبی    تحت این شرایط تغییر یافتههمچنین    ،آزمایشات

     دریافت خواهید نمود. ،حضوریالً مکادر آموزش  ایشاتاجرای آزم ینحوه
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 ، ه صورت ناوابستهبفراتر رود،    100  یاز آستانه  هفت روزه  ک ناحیه و یا یک شهر مستقل ب روز  اگر در ی •

اعتبار خواهد یافت.   یادامه   (30.06.2021)  1400/ 09/04تا تاریخ    " الفدر  اریرترمز اضط"   اً اصطالح

اجرای  یگزینه تنها در قالب گروه  مذکور   در صورت وجود   شمرد.مجاز برمی  بندیآموزش حضوری را 

شرکت در آموزش حضوری را    ی، باید آموزش از راه دور ادامه پیدا کند. تنها کسی اجازه 165از    روزیب  

 خواهد داشت که دو بار در هفته مورد آزمایش قرار گیرد.  

 

   ن عزیز، سرپرستان قانونی عزیز،یدوال

 

هر ، که در آن کودکان و جوانان دوباره مدارس " ادیع"  گی ، دلتنگ روزمرههایشانبه عنوان خانواده شما آموزان ونشدا

قات مالات به منظور یادگیری و تبادل اطالعکدیگر را با مربیان آموزشی در مدارس ی هاها و دورهکانون کالسروز در 

آموزش کامالً حضوری بازگردیم و    زودتر مجدد به  ما  اید کهز شما احتماالً آرزوی این را داشته بعضی ا  هستید.  کنند،

تصمیم کنونی ما هر دو طرف   گردند.  تَرمجدداً پ ر  هاکالس  ،فونتع  یشاید نگرانند که، به دلیل وضعیت بهینهبعضی دیگر  

کامالً حضوری   یمرحله ، ما  بسیار خوشحالم که  اینجانبدر برابر عفونت. لذا    حق آموزش و ایمنی  دهد:را مد نظر قرار می 

 خوبی را برای پذیری  د و قابلیت مسئولیترا در این سال تحصیلی به موقع و همچنین برای چند هفته به انجام خواهیم رسان

  هایما در بازگشایی  ی همهپذیری  پیشرفت خوب واکسیناسیون، مسئولیت  ،همچنان  این مسئله   شرایطپیش  . خواهیم داشتآن  

 بود. خواهند اجتماعی دیگر هایرعایت مقررات بهداشتی در حیطه یو ادامه  ایمرحله 

ً قَ ذهن، اینجانب با نگاهداری این هدف در  خواستار   چیز بیش از هر ها را آرزو داشته و  ترینبهانتان برای شما و فرزند لبا

 ما هستم.  روزهای پنطیکاست آرامش بخشی برای ش

 

 

  ی صمیمانهبا احترام
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