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.دوم وسوماول )فور سوله( صنوف آمادگی والدین گرامی  

 

 شد بنابراین از تاریخ گرفته  دوباره در مکاتب شروع تدریسبرای   شورای والیتی والیت هامبورگ آلمان تصمیمدر 

.کنندمی تدریس در مکاتب به شروعدوباره سوم  وصنوف اول.دوم)فورشوله(  می صنوف آمادگی۲۵  

خواهید آورد. بدست بیشتر معلمان اطالعاتساعت ازطرف کدام روز و  در کدام  

بدین معنی که تمام  تدریس در مکاتب گونه دیگری خواهد داشت شاگردان شیوع مریضی و محافظتجلوگیری از  بخاطر

.های جداگانهشوند بلکه به گروپ زمان تدریس نمیدریک  شاگردان  

؟درسی جدید چگونه خواهد بود روزی  

 داخل باشند تا توسط معلمانمعلمان خود میمنتظر گرازهمدی۱,۵۰مصافه  با توجه به عمارتی مکتب در مقابل شاگردان

.خواهید آورد روزی توسط مسولین بدست بیشتر را همانچگونگی  عمارتی مکتب شوند  

.عمارتی مکتب میگردند داخل ویکایک توسط معلمان بستهپشت هم صحف  شاگردان بدین ترتیب که  

  به که هر میزی درسی خود را داشته اختصاصیمحوطه  هر شاگردی رنگی دیگری خواهد داشت تدریس در صنوف 

  منع بوده و شاگردان اجازه استفاده ن آن ویا شریک نمود مشترکفاده از مواد درسی ازهم قرار دارد است۱,۵۰مصافه 

.لوازمی درسی همدیگر را ندارند  

 .سپورت تدریس دیگر اطاقهای مکتب را ندارند اجازه استفاده ند وصنف خود تدریس میشو شاگردان تنها در

.بیرون می آیندمکتب از یکایک  دوباره توسط معلمان شوند.ودراخیر شاگرداننمی  

سانی باشند دارند.درلدقیقه میکه هر کدام آن چهلوپنج  پنج ساعتی درسیاول.دوم سوم  در طول هفته شاگردان صنوف

صرفبرای تفریح کوتاه  در بین باشدروزانه دو ساعت می ساعات درسی که مجموعه عمومیومعلوماتی  آلمانی حساب  

 صبحانه در نظر گرفته شده است.

دوشنبه  همه روزه باشندچهلوپنج دقیقه میساعتی درسی که هر کدام آن در یک هفته دوازده آمادگی )فورشوله( صنوف

دارند. (۲۵/۱۰ , الی۳۰/۸) پنج دقیقههشت و نیم الی ده و بیست  الی جمعه از ساعت  

بتوانید اطفال  در میان بگذارید تا طفاً با معلماندارید ل در فامیلصحی  از نگاه شما شخصی ویا اشخاصی متضرراگر 

نمایید. خود را در خانه تدریس  

این روز   اطالح داده شده و در والدینشبه طرفی شاگردان  جدید خیلی مهم بوده و درصورت تخطی از توجع به مقررات

میشود.خانه روان  بهشاگرد   

بگیرید. لطفاً با معلمان و یا اداره مکتب تماس ویا نظریه موجودیت سوالی درصورت  

پست الکترونیک خود را چک نمایید. بیشتر لطفاً روزانه بخاطری همکاری  

تان تشکرهمکاری و توجع  زا  

شماصحت و سالمتی  به امید  

مکتبآمره ومکتب  تیم اداری  

 

 


