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 (Pfingstenآموزش دروس بعد از تعطیالت عید پنجاهه ) تداوم در جهتمقّررات

 تمام مدارس ایالت بایرن برای

 18.05.2021 تاری    خ آخرین لحظه به روز شدن: 
  

 (06.2021-.07هه )در حقیقت از روز دوشنبه، موّرخه: پنجابعد از تعطیالت عید به منظور تداوم آموزش دروس 

ن  برای تمام مدارس در ایالت بایرن به  (SVE -برای مکانهایی که در خصوص دوره های آموزشی محسوب یم شوند )همچنی 

 ُمعتبر و صدق یم کنند: ُمقّررات ذیل طور واحد و همزمان، 
  

 نصاب و شاخص ُمبتالیان به ویروس  
ّ
 هفته:  -روز-کرونا در طول هفتچنانچه حد

  :از  صفر تا پنجاه باشد 

اقل  رعایت کردنبه طور کامال حضوری و عادی در رس کالس تدریس یم شود )یعتی اینکه بدون 
ّ
حد

 کالسهای تحصییلتمام  فاصله( برای 

  :و اگر از پنجاه تا یکصد و شصت و پنج باشد 

ی یا به عبارت دیگر، نوبتی  اقل ب -تدریس به صورت تغیب 
ّ
ه منظور حضور در رس کالس با رعایت کردن حد

 کالسهای تحصییل  مامای تر فاصله ب

  :و چنانچه از یکصد و شصت و پنج بیشتی باشد 

ی یا به عبارت دیگر، نوبتی  اقل  -تدریس به صورت تغیب 
ّ
به منظور حضور در رس کالس با رعایت کردن حد

که ُمطابق برنامه درش در مدارس ابتدایی باشد( و فاصله برای کالسهای تحصییل چهارم )البته تا جایی  

ن برای کساین که سال آخر  که کالس   یم شود  کساین   مشمول تحصییل را یط یم کنند، و همینطور  همچنی 

ستان و مدارس عایل فتنّ  ستانهای شبانه و کالجها  را یط یم کنند  یازدهم دبب  و ُرتبه کالسشان با دبب 

: ُمطابقت بکند. بقّیه پایه ها  را بر حسب فواصل مقّرره ادامه دهند.  درس آموزیی تحصییل بایستی
  

  
ن توّجه کنید:   ضمنا به رعایت کردن نکات ذیل نب 

  نصاب )پنجاه یا یکصد و شصت و پنج( باشد و احتماال  –چنانچه شاخص ُمبتالیان به ویروس کرونا بیشبی 
ّ
ن حد یا بینابی 

، آنگاه کما خواهند شد و در عمل اجرا  هستند  معتبر  ، کدام از روشهای تدرییس  پرسیده شود که دقیقا از چه هنگایم، هر 

صادره از طرف  ،مبر حسب الیحه شماره دوازده« هفته-روز-عبارت دیگر، پنج ُمقّررات سه روز، یا به»فن الّسابق، 

ی از ابتالء به بیماری در باره تدابب  ایالت بایرن  ی که هر مرتبه معتبر و اجراشدین هستند. ه ،پیشگب  ن اجرای تدابب  مچنی 

 پس از روز بعد از ابتالء ُمعتبر یم باشند: 
 

 برای مثال: 
 نصاب ُمقّرره در روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه  افزایش یافتی  الف( 

ّ
 از روز پنجشنبهاجرای مقّررات  ←از حد

 نصاب ُمقّرره در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه  افزایش یافتی  ب(  
ّ
از اجرای مقّررات  ←از حد

 روز سه شنبه
 

  :07.06.2021از ُموّرخه  ّ ماسک )»بایستی دانش آموزان دخبی و پرس که به کالس پنجم یم روند، متعهدا ماسک طتر

ن در رس کالسهای درس(.  لطفا این نکته را «( مخصوص اتاق جّرایح  - در رسارس محیط مدرسه به دهان بزنند )همچنی 

ن دلیلدر نظر داشته باشید که صندلیهایتان خییل تنگاتنگ نزدیک همدیگر هستند.  به هم ن  ی   -و -دهان –پوشاندن  نب 

 نیم کند. الزم را کفایت به تنهایی  «( Maske-Communityُمراوده ای/ -ماسک)»بیتن 

 

 ن  رس کالس درس ی شدن تعطیالت پنجاهه نب  گوایه چنانچه هر فردی، البته ، حضور داشتیم توان فقط بعد از سبر

العات بیشبی یم   را  19-دآزمایش ُمبتال نبودن به ویروس کووی
ّ
که به روز باشد، ارائه و نشان دهد. جهت کسب اط

نتی ذیل مراجعه کنید   : توانید به صفحه اینبی

  .www.km.bayern.de/selbsttests 

http://www.km.bayern.de/selbsttests
http://www.km.bayern.de/selbsttests
http://www.km.bayern.de/selbsttests


 الّسابق شخیص اقع مقّرره نتوانید در رس کالسها حضور در مو  چنانچه 
ن
تقاضانامه  ،داشته باشید، یم توانید  کما ف

ن به دفبی مدیر مدرسه تحویل بدهید.  یص گرفیی
ّ
 خودتان را به منظور مرخ

 

العات دیگر 
ّ
 خودتان به  یم توانید  یسر د کالسهای  در باره وضعّیتجهت کسب اط

 
، یم باشد مدرسه ای که در محّل مسکوت

 . متوّسل شوید 
  

 وزیر آموزش و پرورش شما

  


