
 

زیزو دانش آموزان ع دینلوا  

 

میخواهیم تا از این طریق  بودیم ، تماس در با شماشخصا  چند روز گذشته  طیما در  ر کهوهمانط

.مدارس در اختیار شما قرار دهیمتعطیلی  زمینه را در تعااطالمهمترین   

.ی بخوانید .عات را در صفحه اصلهمچنین میتوانید مهمترین اطال  

تصمیم گرفت که تعطیلی مدارس در مارس  ۱۸  در تاریخهامبورگ در جلسه ویژه خود  شهر

راه دور  طریق . در این مدت یادگیری ازادامه یابد ۲۰۲۰اوریل ۱۹  حداقل  تا سراسر هامبورگ

.ادامه خواهد یافت.  

در تماس با و وزیع کرده اندت (ی شول کومس)  از راههای مختلفمعلمان ما قبال مطالب زیادی را 

استفاده از  آموزان طرز دانش لماز طریق فی که ایم ما برنامه ریزی کرده  هستند. خود  دانش آموزان

.( را بیاموزند .یشول کومس )  

 

:  شما میرسانم اطالع سه بخش مهم را بهدرس ،گرفتن کالس  بدون در نظر  

: نهایی برای مقاطع تحصیلی تحاناتمطبق اطالعات مقامات اموزش و پرورش ا  

میشود.برگزار    ESA  MSA 

میتواندماه می  ۲۶ در تاریخ بعدا والن مدرسه تصمیم گرفتیم که امتحانات شفاهیبا هماهنگی مسئ  

شود. برگزار  

برگزار نمیشود .هارم حانات ترم چامت  

 بدون امتحان کتبی  حد زیادیتا  دانشجوئی سطح تحصیلی ترم چهارم عملکرد در ارزیابیبنا براین 

یشودانجام م  

فعلی انجام می گردد . تیهمان ابیتور با در نظر گرفتن وضع یاامتحانات کتبی دیپلم .  

را داشته برای ابتال به عفونت ما در حال تالش برای برنامه ریزی هستیم که با این راه کمترین خطر   

 باشیم.

  ( ۱۰و ۸ و۶  )  مربوط به کالسهای که در ماههای می و ژوئن تمام سفرهای برنامه ریزی شده

به دنبال یک تاریخ جایگزین در سال اینده  ۸و  ۶کالسهای  دانش آموزان  انجام نمی شود ، وبرای

 هستیم .



 

آموزش و پرورش این انصراف رسه و همانگی اداره دمسئول کالسها می توانند با مشورت با مدیر م

  ..را انجا م دهند

،  مثال در بیمارستان ربطو آنها لدینکه وا انش آموزان عزیزیه نگهداری از دادام نانهمچمدرسه ما 

.ل هستند برنامه ریزی کرده است .شاغ، یا در حمل و نقل فروشگاه  

ه برنام۱۶۰۰تا  ۸۰۳۰عات بین سا  ۱۵۷برای نگهداری از دانش آموزان در خیابان بارمفلدر شماره 

 ریزی شده است

قبل ، یک روز یم دخواهشمن (۱۱ – ۱۴ ساعاتبطور مثال )دارید ری نیازگت دیاساع دراگر  

خود را  موظف است قبال . و دانش آموز شمایدمائتماس حاصل فر با دفتر مدرسه   ۱۲قبل از ساعت 

 در دفتر مدرسه معرفی کند.

۴۲۸۴۸۶۲۰۰: درسه مدفتر  ه تلفن شمار  

 

.سانیمرا در اسرع وقت بااطالع می  اطالعات جدید ما   

.شود. از شیوع بیماری جلوگیری  نید تالم بماسا در خانه بمانید تا بتوانید شمندمخواه  
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