
 به والدین
ن دانش آموزان برل�ی

م، والدین گرامی، خانم ها و آقایان مح�ت

ن تاکنون به خو�ب از عهده این  ی جها�ن کرونا سال 2020 را در رسارس جهان تحت تاث�ی خود قرار داده است. آلمان و برل�ی مقابله با همه گ�ی

چالش �ب سابقه برآمده اند. در این کار بسیاری از شما، ح�ت از طریق مراقبت از فرزندان خود در طی مدت تعطییل مراکز مراقبت روزانه 

ن بسیار طاقت فرسا و البته همکاری و  از کودکان )Kita( و مدارس همیاری کرده اید. این مساله برای بسیاری از خانواده های ساکن برل�ی

ی جها�ن بود که من بابت آن صمیمانه از شما سپاسگزارم! مشارکت اسایس در مهار این همه گ�ی

ن در بسیاری از زمینه ها به وضعیت عادی محتاطانه بازگردیم. با وجود  ن به دلیل همکاری و مشارکت شما، ما می توانیم در برل�ی همچن�ی

ی جها�ن کرونا نقش عمده ای ایفا می کند.  این فرزند شما در این هفته سال تحصییل جدید را آغاز خواهد کرد که در آن مهار همه گ�ی

، شستشوی مرتب  هر مدرسه بر اساس الزامات ایال�ت برنامه بهداشت خاص خود را تدوین کرده است. استفاده از پوشش دهان و بی�ن

ان ممکن  ن دست ها و تهویه هوا، محدود کردن روابط و سایر اقدامات سازما�ن کمک خواهد کرد که خطر ابتال در مدارس ما در حداقل م�ی

ن�ت ما می یابید.  حفظ شود. شما نگاه اجمایل مخترصی در صفحه زیر و بسیاری اطالعات دیگر را به زبان های مختلف در سایت این�ت

خواسته قل�ب من از شما این است که: اطالعات کسب کنید و فرزندتان را در رعایت همه مقررات و الزامات یاری و پشتیبا�ن کنید. تنها در 

این صورت می توانیم همه با هم از فعالیت عادی در مدارس خودمان اطمینان حاصل کنیم. 

فت شخیص و فرصت های مطلوب در آینده برخوردار است. ما همراه با شما و کل کارکنان مدرسه ح�ت  فرزند شما از حق آموزش و پی�ش

در دوران کرونا در این راستا تالش می کنیم. ممکن است در این مس�ی روند فعالیت در مدرسه شما در این سال تحصییل »دچار اختالل« 

ی بیش�ت در خانه یا در حالت اضطراری ح�ت تعطییل موقت برخی کالس ها یا برخی مدارس را  ی جها�ن دوباره یادگ�ی شود و این همه گ�ی

وری سازد. در این صورت از هم اکنون درک، ص�ب و عملگرا�ی شما را خواستارم. ما اکنون هنوز قادر به اطالع از این مساله نیستیم  �ن

ه ابتال  ن دلیل باید با هم همه اقدامات را برای قطع کردن زنج�ی که روند وقوع ابتال به بیماری در آینده به چه صورت خواهد بود. به هم�ی

ن سالم�ت فرزندانمان انجام دهیم. به بیماری و توجه به آموزش و همچن�ی

امات با تقدیم اح�ت
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پرسش ها و پاسخ ها
وع به کار می کند؟ مدرسه پس از تعطیالت تابستا�ن چگونه �ش

ن آموزش منظم و مستمر برای همه دانش آموزان ارائه می کنند. این فعالیت عادی شامل   با آغاز سال تحصییل 2020/21 مدارس برل�ی

ن  ن سایر برنامه ها و جلسات آموزیسش الزام آور می شود. همچن�ی  آموزش عادی، آموزش تقوی�ت و آموزش دسته بندی شده و همچن�ی

( مجددا انجام خواهد شد.  ن دبستا�ن ن تکمییل )برنامه های تمام وقت و مرکز مراقبت از کودکان سن�ی  پشتیبا�ن و مراقبت فوق برنامه و ن�ی

ناهار مدرسه عرضه می شود. 

آیا در مدارس باید از پوشش های دهان و بی�ن استفاده شود؟

 در همه مدارس به غ�ی از آموزش و انجام پشتیبا�ن و مراقبت تکمییل، الزام به استفاده از پوشش دهان و بی�ن در فضاهای رسپوشیده 

اعمال می شود. در مورد افرادی که به دلیل اختالل در سالم�ت نمی توانند از پوشش دهان و بی�ن استفاده کنند، این الزام اعمال نمی گردد. 

در حیاط مدارس یا در هنگام فعالیت ها در فضای باز می توان از پوشش دهان و بی�ن �ف نظر کرد. والدین باید مانند همه افراد غ�ی 

مرتبط با مدارس همیشه از پوشش دهان و بی�ن استفاده کنند.

چه مقررات بهداش�ت دیگری اعمال می شوند؟

، یک برنامه بهداشت اختصایص تدوین کرده است. مقررات بهداش�ت مانند شستشوی   هر مدرسه بر اساس برنامه بهداشت نمونه ایال�ت

مرتب دست ها و تهویه منظم فضاها باید رعایت شوند. از تماس مستقیم بد�ن باید تا حد امکان اجتناب شود. فاصله حداقیل فعیل از 

ان 1,5 م�ت در مدارس لغو شده است.   ن یکدیگر به م�ی

در صورت وجود مورد کرونا در مدرسه چه اتفا�ت رخ می دهد؟

 صادر نموده و در هر مورد فورا برریس می کند که چه اقدامات دیگری 
گ

 اداره بهداشت مربوطه برای فرد مبتال دستور قرنطینه خانیک

وری هستند. این اقدامات ممکن است به طور مثال تعطییل موقت برخی کالس ها، دوره های آموزیسش یا مدرسه را شامل شوند.   �ن

ی در خانه هستند، بر اساس الزامات ایال�ت از طریق مدرسه خودشان راهنما�ی و پشتیبا�ن   همه دانش آموزان که مجبور به یادگ�ی

منظم و الزام آور دریافت می کنند.

ن برای تست در مورد مدارس به چه صورت است؟ راهکار برل�ی

ن می توانند ح�ت بدون عالئم بیماری به صورت رایگان و فوری تست بدهند. عالوه بر این در حال حا�ن دو   کل کارکنان مدارس برل�ی

ن در حال اجرا است. طرح مطالعا�ت علمی بزرگ همراه با تست های متعدد در مدارس برگزیده برل�ی

چه کیس باید به مدرسه بیاید، چه مواردی در مورد گروه های پرخطر اعمال می شود؟

اصوال در سال تحصییل جدید تحصیل اجباری در مورد همه اعمال می شود.

دانش آموزا�ن که به دلیل یک بیماری زمینه ای ممکن است در صورت ابتال به ویروس کرونا با افزایش خطر روند شدید بیماری مواجه باشند 

ی در خانه تحت هدایت  )گروه پرخطر(، باید این مساله را با ارائه گواهی پزشیک مربوطه اثبات کنند. در این صورت تا اطالع ثانوی یادگ�ی

د. این مساله ح�ت در صور�ت که فرد دیگر ساکن خانوار فرد دانش آموز جزء گروه پرخطر محسوب شود، صدق می کند.  مدرسه صورت می گ�ی

چه مواردی در مورد آموزش موسیقی و ورزش اعمال می شود؟

 آموزش در این دروس برگزار می شود اما باید از تماس مستقیم بد�ن اجتناب شود. آموزش باید تا حد امکان در فضای باز برگزار شود. 

مقررات جاری در هر مورد در برنامه بهداشت نمونه یافت می شوند.

آیا ممکن است امسال باز هم سفرهای کالیس برگزار شوند؟

ن به خارج از کشور مجددا قابل رزرو و انجام هستند. این امر در مورد سفرهای دانش  سفرهای دانش آموزان در داخل آلمان و همچن�ی

آموزان به مناطق پرخطر اعالم شده توسط مؤسسه روبرت کخ )RKI( یا وزارت امور خارجه صدق نمی کند.

اطالعات بیش�ت را در کجا بیابم؟

ن�ت ما به نشا�ن www.berlin.de/sen/bjf/go/coronainfo-schule اطالعات بیش�ت و جامع تر و اسنادی مانند به طور مثال   سایت این�ت

ی در خانه را همواره به صورت به روز ارائه می کند. شما ما را در فیسبوک،  برنامه بهداشت نمونه یا کتابچه راهنمای ویژه والدین برای یادگ�ی

ن می یابید. ، اینستاگرام و یوتیوب ن�ی توئی�ت
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