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 والدین و سرپرستان گرامی،

مان شما را ، مایلیم درباره مراحل بعدی کار مدارس2021.01.19پس از کنفرانس صدراعظم فدرال با وزیران در تاریخ 

 فورا آگاه سازیم.

تعداد افراد مبتال به  2021.01.1۸است، در تاریخ  ایم که تعداد ابتالها در راینالند فالتس کم شدهدر چند روز اخیر دیده 

دسامبر  21نفر(، در حالی که در تاریخ  100،000روز اخیر در هر  7های گزارش شده در نفر بود )ابتال 106ویروس 

بخش نیست. در نتیجه جهش ویروس، ول داریم که: شرایط هنوز رضایترسیده بود. ولی قب 170این تعداد به  2021

 اند.یابد رخ دادهتر گسترش مییافته سریعمسائل دیگری در پیوند با این نگرانی که ویروس جهش

باید  2021فوریه  1۴اند که وضعیت تعطیلی تا تاریخ بنابراین کنفرانس وزیران همراه با صدراعظم فدرال تصمیم گرفته

رو را های پیشنظر کنیم تا با کاهش تماس و رعایت مقررات، هفتهادامه یابد و ما همگی همچنان باید از همه چیز صرف

یابد. بنابراین باید آموزش از راه دور نیز پشت سر بگذاریم. باید اطمینان حاصل کنیم که روند مثبت تعداد ابتالها ادامه می

دهد کودکان کنیم. ولی تصمیم مشترک وزیران با صدراعظم فدرال به ما اجازه میتمدید  2021فوریه  1۴را اساسا تا 

وقت و با رعایت شدید نکات بهداشتی، های نهایی قادر سازیم حداقل به صورت پارهموجود در سیستم را مثل کودکان کالس

چون برای آنها وضعیت در  است،آموزان خردسال مهم ویژه برای دانشهای جداگانه آموزش دهیم. این امر بهدر کالس

تر از همه به همراهی و راهنمایی نزدیک از سوی ترین حالت است و آنها در زمینه آموزش به پشتیبانی، و مهمسخت

شان نیاز دارند. همزمان، در این گروه از کودکان، نیاز به مراقبت از سوی شما، والدین و سرپرستان، در باالترین معلمان

 سطح است.
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ار سپاسگزارم که در روزهای اخیر توانستم گفتگوهای مختلفی را در این زمینه با روسای شوراهای کارکنان، مدیران بسی

 آموزان ایالت انجام دهم و درباره مراحل بعدی صحبت کنم.های والدین و کانون دانشمدارس، نمایندگان انجمن

 برای مدارس، این به معنی آن است که:

  های در ماه ژانویه به صورت مجازی به آموزش ادامه خواهند داد. آغاز کالس ۴تا  1های آموزان کالسدانش

به  2021فوریه  1بودیم، باید با یک هفته تاخیر تا تاریخ  ریزی کردهبرنامه 2021ژانویه  25نوبتی که برای 

ور اجباری در کالس تعویق انداخته شود. بر اساس تصمیم مشترک کنفرانس وزیران با صدراعظم فدرال، حض

 شود.آموزان لغو میبرای دانش

  ،قانون ماسک اجباری حتی در داخل کالس همچنان معتبر است. موارد  در مدارس ابتدایی و مدارس ویژه

توانند ماسک بپوشند یا آن آموزانی هستند که به دلیل معلولیت، نمیاستثناء از این قانون در مدارس ویژه، دانش

ها اجرا خواهد شد.  به نپوشیدن قانون ماسک اجباری متناسب با نیازهای آموزشی و سن بچه را تحمل کنند.

 ماسک در فواصل زمانی مشخص توجه خواهد شد.

 ادامه خواهد داشت. 2021فوریه  1۴آموزش از راه دور تا تاریخ  ،13تا  5های آموزان کالسبرای دانش 

  ه وجود دارد.امکان مراقبت اضطراری همچنان مانند گذشت 

 توانند ای وجود دارد؛ آنها میآموزانی که در مرحله پیش از امتحان نهایی قرار دارند، مقررات ویژهبرای دانش

 گذاری و سایر نکات بهداشتی به صورت حضوری آموزش ببینند.با رعایت مقررات فاصله

   البته اگر تعداد  -های نوبتی را آغاز کنیم خواهیم برای همه مقاطع تحصیلی کالسمی 2021فوریه  15از تاریخ

، کنفرانس 2021فوریه  1۴ابتالها به ویروس و سایر تحوالت اجازه دهند. همچنین درباره ادامه کار پس از 

 وزیران پیش از آن تاریخ با صدراعظم فدرال مشورت خواهد کرد. 

 گرامی،والدین و سرپرستان  

تان دوست داشتید هر چه زودتر آموزش حضوری را از سر بگیرید. توانم تصور کنم شما و فرزندانبه خوبی می 

اند. همچنین شان در مدرسه آماده کردهو معلمان کودکان زیادی از االن مشتاقانه خود را برای دیدار دوباره با دوستان

ره مدتی را با مدیریت خانواده و شغل به صورت یکجا تحت شرایط اکنون چالش بزرگی پیش روی شما است که دوبا

 کرونا سپری کنید.

تر از همه کودکان و جوانان از ای را صرف کنیم، ولی مهمالعادهسازد که انرژی فوقدوره کنونی همه ما را ملزم می 

از تعطیلی نخست و اغلب بسیار  برند.  و نیز آموزش از راه دور، اگرچه در همه جا خیلی بهتراین وضعیت رنج می

تواند جایگزین تدریس گروهی در یک کالس شود. بنابراین امیدوارم همه افراد این کند، با این حال نمیخوب کار می
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های رعایت قوانین، به ادامه جلوگیری از ابتال به ویروس کمک کنند. از آنجا که این کار سخت ایالت در نتیجه پیامد

 د یک بار دیگر به صورت گروهی تالش کنیم تا به زودی بتوانیم به روند عادی زندگی برگردیم.است: همه ما بای

 کنم.ها را آرزو میتان بهترینهاز درک شما صمیمانه سپاسگزارم و برای شما و خانواد 

 با احترام 

 

 {ءامضا}

 دکتر اشتفانی هوبیگ


