
 های عزیز    هم مدرسه ای

وهها در مدرسه شروع می شود. در هفته های  آینده کالسهای حضوری برای اولین گر از دوشنبه 

رعایت نظافت و بهداشت و عدم تماس نزدیک و قانون رعایت  ه عمومی راجع ب  رسانه های گذشته از 

 KGSفاصله و مشابه اینها زیاد شنیده اید. مطمئناً شما به این مسئله فکر می کنید که ما در مدرسه 

Sehnde  فظ سالمت دانش آموزان و معلمان خود چه اقداماتی انجام داده ایم. برای ح 

رفتاری که ما در نظر گرفته ایم بر طبق دستورالعمل های رسمی راجع به   کلیه اقدامات و رهنمودهای 

 وب برنامه های بهداشتی استان نیدرزاکسن برای مدارس است. چ هارچمدارس بخصوص در  درکرونا 

. اما همچنان انتظار داریم که هر کس برای  ما مسئولیت خود را در این مقطع جدی می گیریم

 د. وظیفه خود را انجام ده  ,و دیگران محافظت از خود  

 

لطفاً اطالعاتی که همراه این نوشته است را با دقت بخوانید و راجع به آن با خانواده های خود صحبت  

 خواهند کرد.  مینان تر و قابل توجه تربا یکدیگر را در هفته های آینده با اط  کنید.  اینها رفتارهای ما
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 ما بعنوان مدرسه چه اقدامانی انجام می دهیم؟ 

 ی محوطه ورود 

( امکان  Schulstraße)ز طریق در اصلی ورودی در خیابان مدرسه ورود به مدرسه فقط ا    ــ

 پذیر است. 

یا والدین( باید جلوی در ورودی  هر بازدیدکننده ای که متعلق به مدرسه نباشد ) مانند تعمیرکار     ــ 

در   اعالن حضور کند و یک کارت مالقات دریافت می کند. ما از این طریق می خواهیم تماسها

 و پیگیری کنیم. ترل  است کن مدرسه را تا جایی که ممکن 

 ی درس کالسها

میز و صندلیها کمتر   و تعداد   ف گروههای آموزشی بازسازی می شوند نص  مناسب ی درس اــ   کالسه 

 می شوند. 

 . ــ   ترتیب نشستن ها از قبل مشخص می شود 

 . معلم ها عالمت گذاری می شود و فقط معلم ها اجازه دارند وارد آنجا شوند  ــ   محوطه

 . پخش کن قرار داده می شود صابون   ی یکــ   کنار هر دستشوی 

ــ   در هر کالسی اسپری هایی برای  تمیز کردن سطوح میز ها و صندلی ها فراهم می شوند ) بعداً  

 بیشتر توضیح داده می شود(

 ساختمان 

 (  و کیوسک فعالً بسته می مانند. Schulcafe, کافه مدرسه ) (  Mensa)ــ   منزا  

( برای  Medienzentrum( و مرکز رسانه ای ) Selbstlernzentrumخودآموزی )ــ   مرکز 

 قرض گرفتن کامپیوتر فعالً بسته می مانند. 

 ( فقط برای مراقبت های ضروری باز است. Spielkellerــ   محل بازی در زیرزمین ) 

 ت های  ( بطور موقت محدود به محلهای بین تراک Pausenhofــ   حیاط زنگ تفریح )

G7/G8 – O – Trakt – C – Trakt – B – Trakt .ت  این مسئله ضروری اس محدود می شود

مسدود است و مسیر راه عمومی   Pausenhofوالنی  در  نگ تقریح ط زیرا محوطه ی بازی در ز 

 می گذرد.   Mensaاز جلو 

 تمیز کردن 

نامه  ب برتی تدارک دیده ایم که در چهار چویی نظاف یک برنامه    Sehndeبا همکاری شهرداری 

 های بهداشتی استان نیدرزاکسن برای مدارس است. 



ها و همچنین مناطق بهداشتی به میزان قابل  ــ   عملکرد نظافت, خصوصاً سطوح و دستگیره های در

 . یابد توجهی افزایش می 

 

 در کالس

  گروهی و کارهای دونفره  و یا مدلهای دیگر یادگیری اشتراکی فاصله , کارهای ظ قانون ف حــ   برای 

   وجود نخواهد داشت. 

 د.محل عالمت گذاری شده برای معلمها, فقط معلمها اجازه ورود به آنجا را دارن  ــ  

 . ــ   تخته کالس مربوط به محل عالمت گذاری برای معلم هاست 

هم بستن در  وجود نداشته باشد. اگر در  ز می مانند تا تماس با دستگیره  والً با اصدرهای کالس   ــ 

   شد, خواهشاً در صورت امکان با آستینها دست یا آرنج این کار را انجام دهید. ضروری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؟دانش آموزان و معلمها چه مسئولیتهایی دارند

   ه می شود برای خود و همنوعانش مسئول است.ط مدرســ   هر کسی که وارد محی 

درراه مدرسه و همچنین در زنگ تفریح   ,ماسکی که دهان و بینی را بپوشاند  زدن گ نــ   وزارت فره 

اجباری   برای مدارس  الً ماسک فع زدن د. ن. البته مقررات مربوطه نیز اعمال می شوتوصیه می کند 

 نیست. 

ن وبینی را خودش تهیه کند. یک دستمال گردن هم کافی است که روی دهان  هر کس باید ماسک دها

 پوشاند. وبینی را ب

 بایستی روزانه چندین بار دستهایش را حسابی بشوید.   ــ   هر کس

 توجه کند.   متری با دیگران  1.5رعایت فاصله حداقل  به  ـ   هر کس باید ـ

 ه مدرسه رعایت شود. فریح و در راــ   حداقل فاصله بایستی همیشه حتی در زنگ ت

نهای یک طرفه می شوند. فقط در جهتی که نشان داده شده می  راهروها بنابر قاعده تبدیل به خیابا    ــ

 ایت شود. توان عبور کرد. راهروها محل های ایستادن نیستند. حداقل فاصله باید رع

  ـ   در مورد تمامی راهها , همیشه راه مستقیم را انتخاب کنید. در مجموع راهها بایستی به حداقلـ

 ضروری کاهش پیدا کند. 

 ــ   ورود و خروج از کالسها باید به صورت یک نفره باشد. 

تمیز کننده    ی هایش را توسط اسپرهنگام ورود به یک کالس جدید هر کسی باید میز و صندلی خود 

 ای که موجود هستند, تمیز کند. 

 ــ   وسایل درسی تا حد امکان در کیف مدرسه می مانند.  

 ــ   فقط در بیرون از ساختمان مدرسه یا در خیابان مدرسه اجازه خوردن هست. 

 ل تعیین شده اند استفاده می شود. ــ   فقط از مکانهایی که از قب

 

 

  

 


