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 والدین 
 آموزان در ھمھ مدارس دانش

  مدارس عمومی دولتی
 

 از طریق پست درباره مدارس
 

FARSI /  �فار 
  ھای آموزشیاطالعات جدید درباره ادامھ فعالیت

 
 

 والدین عزیز، 
 
ً مدارس بستھ بود، اکنون ھامبورگ بھ تدریج دارد شروع بھ ادامۀ آموزش در مدارس  پس از بیش از شش ھفتھ کھ عمدتا

ھمچنین، تدریس در کالسھای باز شده با  در ھر حال، کالسھا ھمھ بھ طور ھمزمان و بھ مقدار یکسان باز نیستند. کند.می
 مایلیم با این نامھ مھمترین اخبار را بھ اطالع شما برسانیم. تدریس قبل از بحران کرونا متفاوت خواھد بود.

 ھای زیر آغاز شد: ، آموزش کالسی در مدرسھ در رده 27.04.2020در دوشنبھ   -
o  :و  13،  10، 9کالس  در مدارس منطقھIVK ESA 1/2 ، IVK MSA 1/2، IVK MSA و +IBE . 
o و  12، 10کالس  ھا:در دبیرستانIVK ESA 1/2، IVK MSA 1/2    وIVK MSA .+ 
o  درReBBZ :  10و  9کالس . 
o  مدرسھ شما بھ شما اطالع خواھد داد.  شود.قوانین خاصی شامل مدارس استثنایی می 

 
 ھای کالسی زیر نیز آغاز شده است: ھای حضوری در مدارس در ردهدرس  04.05.2020در روز دوشنبھ   -

o :کالس چھارم،  در مدارس ابتداییIVK 3/4  ھای آموزشی در محل اولیھ. و گروه  3/4ای و کالسھای پایھ 
o  :12کالس  در مدارس منطقھ . 
o 11و  6کالس  ھا:در دبیرستان . 
o  درReBBZ : .مدرسھ شما بھ شما اطالع خواھد داد.  مقررات خاص توسط مقامات مدرسھ 
o  مدرسھ شما بھ شما اطالع خواھد داد.  شود.قوانین خاصی شامل مدارس استثنایی می  

، ھمھ کالسھا در مدارس منطقھ کھ در این نامھ بھ آنھا اشاره شده حداقل  2020ِمی  25تا  .10ھای دبیرستان و بھ جز کالس
، ھر ھفتھ حدود نصف ساعات 2020ِمی  25سپس از  ای یک بار یک پیشنھاد حضور در مدرسھ دریافت خواھند کرد.ھفتھ

 شود.شود، و نیمۀ دیگر مانند قبل بھ صورت آموزش از راه دور انجام میآموزش داده می  در مدرسھ

 

ھای دیگر نیز حداقل یک بار در ھفتھ حداقل پنج یا آموزان ھمۀ رده، یعنی پس از تعطیالت ماه می، دانش2020می  25از 
 شش ساعت آموزش کالسی دریافت خواھند نمود.

  

ترکیب  توانند در یک اتاق با ھم درس بخوانند.آموز نمیدانش 15شود، زیرا بیش از کالسھا بھ گروه ھای کوچکتر تقسیم می
مدرسۀ شما بھ شما اطالع خواھد داد   ھیچ تغییری در اینجا مقدور نیست. ھای کوچکتر جدید تغییر نخواھد کرد.ن گروهای

  فرزندتان در کدام گروه و در چھ زمانی در مدرسھ درس خواھد خواند.

Thorsten Altenburg-Hack 
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مدرسۀ شما  اند.نظر گرفتھای برای کاھش خطر ابتال بھ بیماری در  گیرانھھای بھداشتی سختمقامات مدرسھ و مدارس برنامھ
آموزان در اما در کل، ھمین مسألھ، ھنگام بازگشت بھ مدرسھ شامل ھمھ دانش این مقررات را بھ اطالع شما خواھد رساند.

 ھامبورگ می شود:

 رعایت اقدامات بھداشت فردی

o   در صورت بروز عالئم بیماری (مثالً تب، سرفۀ خشک، مشکالت تنفسی، از دست دادن حس چشایی/بویایی، گلودرد، درد
 عضالنی) در ھر صورت در خانھ بمانید.

o  متر با دیگران فاصلھ داشتھ باشید                 1.5ھمیشھ حداقل 
  در راه مدرسھ یا خانھ، -

 ر کالس درس،در حیاط مدرسھ، در اتاق استراحت، د -

 آموزان و معلمان. ھای بین دانش ھمچنین در احوالپرسی  -

o ھایتان را لمس نکنید.دھان، بینی یا چشم 
o  .یکدیگر را لمس نکنید، بغل نکنید یا با ھم دست ندھید 
o  تواند بھ دستشویی برود.آموز می ھر بار فقط یک دانش  
o   از گرفتن بینی، سرفھ یا عطسھ کردن، پس از تماس با اشیاء عمومی،   ثانیھ با صابون بشویید، مثالً پس 30دستھایتان را حداقل

 قبل و بعد از غذا خوردن، پس از استفاده از دستشویی. 
o :ھنگام وارد شدن بھ مدرسھ دستھایتان را ضدعفونی کنید  

 ثانیھ دستھایتان را ماساژ دھید.  30کننده را روی پوست خشک بزنید و برای  ضدعفونی •
 تان را ھم ضدعفونی کنید. تلفن ھمراه •

o  ھای آسانسور را با دست خود لمس نکنید، بھتر است با آرنج لمس کنید.دستگیرۀ درھا یا دکمھ 
o .ھای کثیف را در سطل زبالھ  ھمیشھ دستمال کاغذی  لطفاً ھمیشھ در گودی آرنج خود یا توی دستمال کاغذی سرفھ یا عطسھ کنید

 بیندازید.
o  توانند ھر چیزی  آموزان میدر ھر حال دانش  توانید بدون ماسک سر کالس و سر امتحان حاضر شوید.می  ینی:محافظ دھان و ب

 ھنگام پوشیدن ماسک الزم است:  کنند ھمراھشان بیاورند.را کھ با آن بیشتر احساس راحتی می

 پس از برداشتن یا لمس کردن ماسک دستھایتان را بشویید و ضدعفونی کنید. •

 پس از برداشتن ماسک، آن را در یک کیسھ بگذارید یا بالفاصلھ بشویید. •

 درجھ بشویید و پس از آن خشک کنید. 60ھر روز ماسک را با دمای  •

 

 محافظت در برابر ابتال در کالس

ھر  شود.متر تعیین می 1.5زان و معلمان در کالس درس ھمیشھ با حداقل فاصلھ آموھای مدرسھ، محل کار دانشدر درس
 آموز محل کار شخصی و ثابت خودش را خواھد داشت.ھر دانش گروه در ھر بار فقط در یک اتاق درس خواھد داشت.

در حال حاضر، درس ورزش   کار).گذارند (مثالً کتاب یا خودکنند و با ھم بھ اشتراک نمیآموزان اشیاء را رد و بدل نمیدانش
  شود.برگزار نمی

 محافظت در برابر ابتال بھ بیماری حین زنگ تفریح

بنابراین زنگ تفریح با آنچھ دانش آموزان بھ آن  متری بین ھمھ افراد باید در طول زنگ تفریح حفظ شود. 1.5فاصلھ حداقل 
 طرف مدرسھ بھ شما و فرزندتان اعالم خواھد شد.  مقررات دقیق مدرسھ شما از عادت داشتند متفاوت خواھد بود.

 محافظت در برابر ابتال حین ناھار مدرسھ و در آبخوری

ً بھ فرزندتان آب کافی بدھید تا برای کل روز در مدرسھ آب داشتھ   ھای مدارس نباید استفاده شود.از آبخوری بنابراین لطفا
پذیر است یا نھ و این کار چگونھ انجام خواھد مدرسھ بھ شما اطالع می دھد کھ آیا ناھار خوردن در مدرسھ عمالً امکان باشد.
  شد.

 آموزانی کھ در معرض خطر بیشتر ھستنددانش
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تواند عجالتاً شود، میا چند بیماری قبلی است کھ در زمینۀ ابتال بھ کرونا یک خطر ویژه محسوب میاگر فرزندتان دچار یک ی
ھای در معرض خطر گروه در آموزش از راه دور مشارکت داشتھ باشد. 20/ 2019در خانھ بماند و تا پایان سال تحصیلی 

 عبارتند از:

o ھای دریچھ قلب، فشار خون باال) ھای قلبی (مثالً بیماری اکلیلی، نابھنجاریبیماری 
o   بیماریھا یا بیماریھای مزمن ریھ (مثالً بیماری مزمن انسداد ریوی یاCOPD) کبد، یا کلیھ ، 
o  (دیابت) مرض قند 
o ھای سرطانیبیماری 
o  (بیماری مرتبط یا مصرف دارو) سیستم ایمنی تضعیف شده 

کند کھ بھ طور خاص در معرض خطر ابتال بھ کرونا ھستند ھم این مطلب مصداق تان در خانھ با افرادی زندگی میاگر فرزند
در این صورت،  کنندۀ سیستم ایمنی مصرف کنند.دارد، مثالً اگر پدر یا مادر مجبورند پس از پیوند عضو داروھای تضعیف

وجود بیماری قبلی  دھید تا فرزندتان از حضور در کالسھا معاف شود.شما بھ عنوان والدین، درخواستی بھ مدرسھ ارائھ می
توان با ارائھ مدارک شناسایی یک فرد شدیداً این کار را بھ عنوان مثال می یا خطرات ویژه باید با دلیل و مدرک اثبات شود.

  معلول یا دارای پیوند عضو یا توضیح کتبی معتبر دربارۀ دلیل خطر انجام داد.

 بیشتر مراقبت اضطراری احتمال

آموزان از ھمۀ سنین، از جملھ  عالوه بر شروع تدریجی تحصیالت اجباری، مراقبت اضطراری نیز ھمچنان برای دانش
اگر شدیداً تحت تأثیر شرایط خانھ و خانواده در محیط خانگی ھستید یا اگر  سال، موجود خواھد بود. 14آموزان باالی دانش

در این صورت، لطفاً با  مند شوید.توانید از این مراقبت اضطراری بھرهروحی قرار دارید میدر یک وضعیت پر استرس 
باید برای شرکت فرزندتان در مراقبت اضطراری  معلم کالس فرزندتان تماس بگیرید و دربارۀ این موضوع صحبت کنید.

 یک اجازه در مدرسھ امضا کنید.

ھای آموزشی ثابت کنار ھم رھنمودھا در زمینھ کالسھای اجباری در گروه آموزان کالسھای مشترک مطابق با ھمیندانش
آموزان کالس در ھایی ھستند کھ دانشیک کار وابستھ بھ ھم در مدرسھ و محیط خانھ وجود دارد، تکالیف ھمان  شوند.جمع می

 کنند.آموزش کامل در خانھ روی آنھا کار می

 

توانند دوستان و معلمانشان را در مدرسھ مالقات کنند، تبادل افکار ون دوباره میآموزان اکنخیلی خوشحالم کھ اولین دانش
پذیری توانیم با ھم و با مسئولیتھای زیادی پیش رویمان داریم، اما مطمئن کھ میھنوز چالش داشتھ باشند و با ھم بیاموزند.

 یکدیگر آنھا را حل کنیم.

 

 با احترام
 
 

 Thorsten Altenburg-Hackامضاء 
 
 


