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عزیز انهمکار لـدین ووا دانش آموزان   

 

ار را با سالمتی پشت سر بگذارید .د و این شرایط دشو، شما و خانواده هایتان خوب باشامیدوارم حا ل   

ریج از سر گرفته به تد مدرسه  در ه که تدریسپس از شش هفته یادگیری از راه دور ، سرانجام زمان آن فرا رسید  

 شود.

ودانش آموزان در کالس حاضر و همزمان از سالمت دانش آموزان  دایر شود در مدرسه بسیار مهم است که کالس ها 

 محافظت نماییم 

ما از تاریخ  دوشنبه 27 آوریل با امتحانات کالس های 9 و10 شروع میکنیم و بعد کالسهای آمادگی بین المللی ) ا ز ا  

 1  و ام اس ا 1 و ام اس 2 ( و ای ب ا .

در نظر  استراحت برای ایم و زمانی هم بر نامه ریزی کردهر صبح و بعدی در  بعد از ظهر د را یمشخص ما برنامه 

 گرفته شده است .

کمی از دانش آموزان  است که  تعدادن شروع و استراحت به گونه ای  . زمابسیار مهم است توجه داشته باشید که

ساعت حاضر شوید.و دانش آموزانی که دیر حاضر شوند غیبت باید سر در نتیجه شما ند.با هم مالقات کن میتوانند

. میگیرند   

.خواهند کرد ق ها و گروه ها را برای شما مشخص معلمان زمان دقیق ، اتا   

در دسترس نخواهد بود .درمدرسه  ناهار ونوشیدنی  

. 

دوباره آغاز می شود. ، 2020سال 12السهای ک.از چهارم ماه مه   

داد درس خود را ادامه خواهندبا یادگیری از راه دور دانش آموزان کالسها ی دیگر    

. 

مدرسه در   شهر هامبورگ یک برنامه بهداشتی منظم  برای مدارس در نظر گرفته  است که ما با برنامه ریزی دقیق

 امیل کراوز به اجرا در خواهیم آورد.

شده است که به  بیشتر سواالت پاسخ داده شود. . این برنامه بهداشتی پیوست شده است و سعی  

 . لطفاً این 10 صفحه را با دقت بخوانید و در مورد آنها با فرزندان خود صحبت کنید!

دریجی کال سها در مدرسه را ارزو میکنیمشروع مجدد از سرگیری ت همه ما    

 

. 

 . با احترام ، آرن گودجونز

.  
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