اطلعات جدید قبل از پایان سال تحصیلی جدید
هفته آینده سال تحصیلی تمام میشود و شاگردان کلس چهارم ،مدرسه ما رو ترک میکنند .به
همین خاطر با وجود کرونا در تاریخ  03،07،20در داخل کلس برایشان جشن پایان تحصیلی
.میگیریم
 :وضعیت تحصیلی در سال آینده
تا کنون نه از طرف وزیر و نه از طرف اداره مسول مدارس اطلعاتی در اختیار ما گذاشته نشده،
.اما سه احتمال وجود دارد
تدریس با کاهش رعایت فاصله و نکات بهداشتی برگزار میشود ،سالن غذاخوری و تدریس تا 1-
،ساعت چهار برقرار خواهد بود
تغییری در رعایت فاصله و نکات بهداشتی داده نخواهد شد و تدریس مانند روزهای قبل از 2-
تعطیلت تابستانی بصورت یکروز درمیان و مراقبت ضروری ادامه می یابد .در مورد باز شدن سالن
.غذاخوری بعدا تصمیم گرفته میشود
در صورتی که فاز دوم بیماری ایجاد شود ممکن است به بسته شدن موقت مدرسه بیانجامد3- .
.وزارت بهداشت در مورد چگونگی آن تصمیم خواهد گرفت
 :اشیای پیدا شده
مانند سالهای قبل اشیای زیادی پیدا شده که در تاریخ  29،06،20و  30،06،20بین ساعت  ۸تا ۱۰
.میتوانید به سالن غذاخوری مراجعه کرده و اشیای گمشده فرزندتان را جستجو کنید
وارد مدرسه شوید .اشیای  Hochstraßeلطفا فقط در زمان تعیین شده و از سمت در خیابان
.باقیمانده بعد از این زمان به مراکز توانبخشی فرستاده میشود
 :تغییر جدید در سالن غذاخوری
از شروع سال تحصیلی آینده تغییراتی در سالن غذاخوری ایجاد خواهد شد .بعد از بررسی های
بسیار تصمیم به استفاده از کوپن برای دریافت غذا گرفتیم که اطلعات دقیق تر بعدا در اختیارتان
.قرار خواهد گرفت
 :چگونگی دسترسی به اطلعات به روز
از آنجایی که بطور دائم اطلعات جدیدی دریافت میکنیم که شما را در جریان میگذاریم ،لطفا بطور
مداوم ایمیل خود و صفحه اینترنتی مدرسه را نگاه کنید .آنجا لیست کتابهای درسی فرزندانتان را
.هم خواهیم گذاشت
برای خودتان و خانواده اتان آرزوی سلمتی داریم

