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 2021آوریل  12تست کرونا در مدارس تورینگن از 

 

 
 آموزان گرامی،والدین، سرپرستان و دانش

 
ها پیش دارای اعتبار و پشتوانه این جمله در آلمان و در تورینگن از نسل". روندمیهمه کودکان به مدرسه "

های زندگی را مساوی با یک بالی طبیعی که همه بخش -از یک سال پیش همه گیری کرونا . بوده است
 .برداین جمله بدیهی را زیر سؤال می -است گرفتار کرده

 
کودکان . کنمهای شما را درک و همراهی میتمام ترس. ر استهای بحران کرونا بر همه شما آشکاچالش

بسیار از . شما همواره بایستی خود را با شرایط غیر معمولی وفق دهند و در اغلب اوقات در زمانی محدود
ریزی مهم بینی و برنامهولی هرچه پیش. اند که این مسأله چقدر سخت بوده و هستشما به من گزارش داده

بابت . کندویروس طبق برنامه و مهلت رفتار نمی. نیز واکنش در بحران نیز اهمیت دارد است همانطور
آموزش : گیری کرونا  این استچون دقیقا موضع ما در همه. بردباری و همراهی شما نهایت تشکر را دارم

 . خوب و سالمتی را همواره با یکدیگر هماهنگ کنیم
 

هم که چگونه ما کالس حضوری را تا پایان سال تحصیلی با توجه خواهم برای شما شرح ددر این نامه می
ها ها و چالشدهم که ما با وجود تمام نارساییو من به شما اطمینان می. به ویروس کرونا تشکیل خواهیم داد

ها بایستی بسته ها در بعضی از جاحتی اگر که برخی مدرسه -کنیم همچنان آموزش خوب را تضمین می
 .بمانند

 

 تست کرونا پس از تعطیالت اُسترن

ما از این امکانات . کندیابد، بلکه امکانات مقابله با آن هم توسعه پیدا میتنها همه گیری کرونا گسترش نمی
 :کنیماستفاده می

 
کنیم، به طوری که هر کس این تست را آوریل به طور گسترده انجام تست کرونا را عرضه می 12ما از 

 (. تست شخصی)خودش انجام دهد 
 

ما حتی سرایت . تر برگزاتر کنیمآموزان مطمئنخواهیم کالس حضوری را برای همه دانشبا این اقدام می
هر .اینگونه از گسترش ویروس جلوگیری خواهیم کرد. بیماری را پی از شروع عالئم تشخیص خواهیم داد

را پس از تعطیالت اُسترن خواهد داشت کند، این امکان رود یا در مدرسه کار میفردی که به مدرسه می
 . که خود را دو باتر در هفته تست کند

 
 . مانند و رعایت آنها همچنان الزامی استبه قوت خود باقی می AHA+Lتمامی دستورات 

 
گیری کرونا است که با اسم ی دولت ایالتی در مقابله با همهتژهای شخصی در چهارچوب استرااین تست
 . شودمام مدارس توریگن بکار گرفته میدر ت TINAمخفف 

آموزان بزرگسال آموزان و خود دآنشبه همه والدین دانش
 در ایالت تورینگین
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 -. شوند، راحت استهای جدید کرونا که با نظارت معلمین در مدرسه انجام میتست :تست کرونا -

تری تر و مطمئنهای بهتر، سادهچنانچه تست. های فوری موجودتر و حتی بهتر از تستبسیار آسان
ولی در اصل تست فوری . ها هماهنگ شویمآن عرضه شوند، شاید ما تست خود را عوض کنیم یا با

 .تغییری نخواهد کرد
توانید با انجام تست مخالفت کنید؛ با این وجود شما می. های فوری رایگان و داوطلبانه استتست

بگذارید باهم برای انجام این تست : خواهش من از شما. تواند سر کالس حاضر شودفرزند شما می
. مه کودکان و نوجوانان این تست را انجام دهند تا کالس درس مطمئن شودکوشش و تبلیغ کنیم تا ه

آموزان در انجام های آینده تنها تعداد کمی از دانشچنانچه در هفته: خواهم واضح اعالم کنمولی من می
 .تست شرکت کنند، مجبور خواهیم شد به حذف کالس یا اجباری شدن تست فکر کنیم

سرایت این . ه کودکان نه از انجام تست بترسند و نه از نتیجه مثبت آنبرای من بخصوص مهم است ک
ما تنها . بیماری ممکن است برای هر کدام از ما چه در مدرسه و چه در خارج از مدرسه اتفاق بیافتد

این یک دستاورد . گیری کرونا موفق خواهیم بود که مبتالیان را شناسایی کنیموقتی در مبارزه با همه
 . ای مهمی برای آسان کردن دوباره آموزش استو زیربن

 . کنیدسایر اطالعات را از کاتالوگ پیوست شده دریافت می
 

چرا که . در این خصوص از آنها بی نهایت متشکرم. اندتعداد زیادی از معلمین واکسن زده :واکسن -
 .کندتر میهر فرد واکسینه، ما را ایمن

 
ایم های ثابتی را در نظر گرفتهها پیش ما در مدرسه کالساز مدت :هاردیابی مبتالیان و کاهش تماس -

در صورت ابتال به بیماری، مدارس تمامی . ایمآموزان مدرسه محدود کردهها را در بین دانشو تماس
 .کنندها را سریع به اداره بهداشت اعالم میتماس

 
- AHA+L :ها این پروتکل. کنندده کار میهای بهداشتی تمرین شها پیش با پروتکلمدارس از ماه

از اینرو . شامل حفظ فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، رعایت بهداشت فردی و تهویه مرتب است
 .های باالتر به صورت دوگانه برگزار شوندممکن است که کالس

 

 کالس حضوری و غیر حضوری

کالس حضوری و غیر حضوری را برگزار ما باید آمادگی داشته باشیم که تا پایان سال تحصیلی ترکیبی از 
کالس غیر حضوری به عنوان جایگزین هنگام بسته شدن مدرسه، یا تقسیم کالس برای رعایت فاصله . کنیم

 . اجتماعی الزم است
 

آموزی به طور موردی با اجازه مدیر مدرسه به صورت داوطلبانه در کالس غیر حتی ممکن است که دانش
صورتی قابل درخواست است که به دلیل داشتن بیماری از پیش، ترس بد تر  این در. حضوری شرکت کند

کالس غیر حضوری برای افرادی که با شخص مبتال زندگی . شدن آن در کالس حضوری وجود دارد
در صورت افزایش مبتالیان در منطقه شما و امکان شرکت در کالس غیر . کنند نیز ممکن استمی

معافیت از کالس حضوری را ارائه کنید تا خطر ابتال را به طور کلی  توانید درخواست حضوری، می
 . کاهش دهید

 
چنانچه شما . اندهای بلندی برای تدریس مطمئن در کالس غیر حضوری برداشتهمدارس تورینگن گام

تمام انتظارات ! وضعیت کنونی را با یک سال پیش مقایسه کنید به وضوح متوجه این پیشرفت خواهید شد
با همکاری شما . ایممان قرار دادها از مدارس را با جزئیات در قسمت یادگیری در خانه روی سایتشم

دهند و فرآیندهای یادگیری را خالقانه شکل خواهند آموزان خود را با وضعیت جدید وفق میانشدمدارس و 
 .داد
 

 مدارک تحصیلی و جبرانی

. ین سال تحصیلی دشوار، مدرک تحصیلی خود را بگیریندخواهند و باید در اآموزان میبسیاری از دانش
آموزان بتوانند در پایان این سال تحصیلی، به یک مدرک تحصیلی با برای من یک وظیفه است که دانش

بدین منظور ما یک . کیفیت با ارزش و معتبر دست یابند یا مسیر آموزشی خود را با موفقیت ادامه دهند
آموزان برای همه دانش. ایمآموزان تهیه کردهن نحوه امتحانات و آمادگی دانشبسته جامعی برای آسان کرد
من از این باره مطمئن . شما مدرک تحصیلی خود را خوب خواهید گرفت. کنماین مقطع آرزوی موفقیت می

 .هستم
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به . دادندگیری کرونا به صورت متفاوتی واکنش نشان آموزان نسبت به تغییرات ایجاد شده توسط همهدانش
های متفاوت یادگیری همین خاطر مهمترین وجه در این سال و سال آینده تحصیلی، یکدست کردن وضعیت

تکرار کردن . ایماین کار اصلی و سختی است که ما در انجام هدفمند آن در کنار معلمین ایستاده. است
 .داوطلبانه این سال تحصیلی با مشورت معلمین هم ممکن خواهد بود

 
های حمایتی برای دوره تعطیالت رتخانه من در حال حاضر به صورت فشرده مشغول تهیه طرحوزا

دولت فدرال و دولت ایالتی مشغول . این برنامه را منتشر خواهیم کرد( Mai)در ماه مه . تابستانه است
تند تا عقب های مختلف در سال تحصیلی آینده هسرایزنی درباره یک برنامه کمکی مالی برای انجام پروژه

 .های درسی را جبران کندماندگی
 

برای باز و ایمن ماندن . ای قرار داده استویروس کرونا ما را در وضعیت تا به حال تجربه نشده
با احترام، . آموزان و نیز معلمین در کنار هم باشیم و با هم کار کنیموالدین، دانش -مان بایستی ما مدارس

بگذارید که در . مدارس قوی، واحدهای قوی در برابر بحران هستند. یکدیگردرک و حمایت متقابل برای 
 .این زمینه همه کار انجام دهیم تا کودکان بتوانند اکنون و در آینده به مدرسه بروند

 
 ارادتمند
 هلموت

 

 
 (Helmut Holter)هولتر 
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