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 آموزش همیشه در اولویت خواهد بود 
 
 
 

 آموزان عزیز، والدین و دانش

این سال . شروع خواهد شد 2021سپتامبر  6سال تحصیلی جدید در ایالت تورینگن در تاریخ 
ما همچنان تدابیر جلوگیری از شیوع : آوردتحصیلی دو وظیفه جدید برای مدارس به همراه می

آموزان را از همان جایی که در مدت طوالنی و ما دانش. ویروس کرونا را انجام خواهیم داد
 .آموزان برای این دو وظیفه خوب آماده هستنددانش. اند، همراهی خواهیم کردداشتهآموزش دور 

 

های کننده بزرگی به خاطر واکسینه شدن در ماهدر مورد وظیفه اول باید گفت که پیشرفت کمک
ها آموزان و نیز خانوادهتوانیم برای دانشبنابرین می. اخیر در جامعه ایجاد شده است

های حضوری سال تحصیلی پیش روی ما با کالس. یادی را در آینده حذف کنیمهای زمحدودیت
 . بسته شدن پیشگیرانه مدارس وجود نخواهد داشت. است

 

واکسن : های علمی کمیسیون دولت ایالتی تورینگن عمل خواهیم کرددر این خصوص ما به توصیه
همان . گیری استر برابر همهزدن بزرگساالن و نوجوانان کمک مهمی برای ایمن کردن مدارس د

واکسن زدن را توصیه  17تا  12دانید، کمیسیون دائمی واکسن برای گروه سنی طور که می
. کنیم که خود را با فواید و عوارض جانبی واکسن کرونا آشنا کنیداز شما خواهش می. کندمی

: یابیداطالعات مربوط را در سایت زیر می
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/impfen. 

 

دولت ایالتی از مدارسی که فعاالنه نیاز به انجام . در این موضوع با پزشک خود صحبت کنید
. فرستدمی را د و یک تیم از کادر پزشکی ایالت تورینگنکنواکسن در مرکز خود دارند حمایت می

چنانچه به چنین حمایتی نیاز دارید، این موضوع را در جلسه بعدی اولیاء و مربیان یا گردهمایی 
 . مدرسه اعالم کنید

های بهداشتی خوب عالوه بر رعایت پروتکل. های بهداشتی با این وجود الزم استرعایت پروتکل
دابیر مراقبتی در صورت بروز موارد ابتال به کرونا در مدرسه انجام خواهند شد و تمرین شده، ت

ممکن  ،هدف تمام این تدابیر. شوندتطبیق داده می( سطوح هشدار)بر اساس وضعیت چرخه ابتال 
یک بخش مهم از این کار، پذیرفتن قاعده . آموزان در مدرسه استساختن یادگیری برای دانش

آموزان در مدرسه اجرا های کمی برای دانشکه بر اساس آن تنها محدودیتاست  3Gگانه سه
، یا (geimpft)، برای افراد واکسن زده (genesen)خواهند شد یعنی برای مبتالیان شفا یافته 

اطالعات مربوط به سطوح هشدار و تدابیر جاری را به (. getestet)اشخاص دارای تست کرونا 

 

 
به والدینی که فرزندانشان در ایالت تورینگن به مدرسه 

 روندمی

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/impfen


 

 3از  2صفحه  

: ه اطالع شما خواهیم رساندطور مشروح در این سایت ب
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus. 

 

بدون  –و برای اینکه پس از تعطیالت تابستانی به یک ایمنی مطلوبی دست بیابیم، در کل ایالت 
 . کنیمشروع می اییک دوره ایمنی دو هفتهبا  –در یک شهر یا یک منطقه توجه به سطح هشدار 

 

آموزان تنها دانش. در این دوره، استفاده از ماسک بهداشتی سر کالس نیز ضروری است •
 . توانند در این دوره بدون ماسک سر کالس حضور داشته باشندمی 4تا  1های کالس

 

تست اجباری کرونا برای همه با انجام  3Gگانه کار را در چهارچوب قاعده سه •
این . کنیماند یا شفا یافته کرونا نیستند، آغاز میموزانی که  کامال واکسن نزدهآدانش
توان تست را از جای به عنوان جایگزین می. توان در مدرسه انجام دادها را میتست

ستند را از کالس ما افرادی که مایل به انجام تست کرونا نی. رسمی دیگر ارائه کرد
این . دهیمکنیم بلکه به صورت جداگانه در یک گروه دیگر قرار میمحروم نمی

بندی منوط به مهیا بودن شرایط پرسنلی و وجود جای کافی در مدرسه است که در تقسیم
این . آموزان در کالس درسی خودشان قرار خواهند گرفتغیر این صورت همه دانش

هر کسی که در این . طوح کالسی حتی داخل کالس ماسک بزنندستمام افراد بایستی در 
دوره هیچ گونه جواب تستی از یک مرجع رسمی خارج از مدرسه نیاورد، یا دفترچه 
واکسن کرونا و یا مدرکی دال بر شفایافتگی از کرونا، و حتی در انجام تست مدرسه 

 . شرکت نکند، بایستی روی یک جریمه نقدی حساب کند
 

یک فرم ( http://www.bildung.thueringen.deبه عنوان دانلود از سایت )این نامه  به پیوست
عالوه بر این از . کنیدنامه را جهت پر کردن و تحویل دادن دریافت مینامه یا مخالفتموافقت

 .ارج از مدرسه نیز معتبر استکنید که خمدرسه یک گواهی تست کرونا دریافت می
 

. کودکان بیمار به مدرسه نروند: گیری رعایت این اصل استیک بخش مهم برای مبارزه با همه
این در مورد کرونا مهم است ولی هم از نظر هشدارهای فزاینده در مورد زنجیره سایر 

آموزان دارای انشتوانند از ورود دتوجه داشته باشید که مدارس می. های فصل پاییزبیماری
 .نزد یک پزشک علت بیماری را جویا شوید. های واضح بیماری به مدرسه جلوگیری کنندنشانه

 

های آینده را دهد که مهمترین وظیفه برای سالبازگشت به کالس حضوری به ما این امکان را می
کودکان، نوجوانان مدارس، معلمین، . های متفاوت یادگیریوضعیت سازیتعادل :در دست بگیریم

بسیاری . های غیر حضوری کنار آمدندها به طور مختلف ولی خوب با تغییرات و کالسو خانواده
های پیش از این را ما در هفته. ناخواسته در فرآیند یادگیری خود متوقف شدند ،آموزاناز دانش

ای یادگیری پایههای تعطیالت تابستانی نه تنها در مورد سطح دانش، بلکه در خصوص توانش
 .مشاهده کردیم( تمرکز، تحرک، تعامل اجتماعی و مدیریت اختالف با یکدیگر)
 

خواهیم که ما می. مختلفی متعادل خواهند کرد هایگزینهاین سطوح مختلف یادگیری را با  مدارس،
رای سه بخش ب. دنآموزان را از نظر آموزشی از همان جایی هدایت کنیم که اکنون قرار داردانش

عاطفی و -حرکتی، پیشرفت اجتماعی-پیشرفت فیزیکی : ای برخوردار استما از اهمیت ویژه
. که مورد آخر بخصوص پیشرفت زبانی زیربنای موفقیت آموزشی است( ذهنی)پیشرفت شناختی 

کاری داوطلبانه معلمین و توانیم در دو سال آینده نه تنها اضافههای برنامه دولت فدرال میبا کمک
. را هم حمایت مالی کنیم کنندگانعرضه دار بلکه خدمات آموزشی سایرهدفهای آموزشی ورهد

مدرسه در سال اول تحقیق خواهد . ارائه دهیمطبق نیاز  را های حمایتیتوانیم برنامهاینگونه می
نکاتی . کرد که نیازهای فردی فرزند شما چیست و چه حمایتی در این خصوص متناسب است

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus
http://www.bildung.thueringen.de/


 

 3از  3صفحه  

( در دست ساخت)ای برنام دولت فدرال مربوط به ایالت تورینگن را  در سایت برای اجر
corona-nach-https://bildung.thueringen.de/aufholen سایر اطالعات . یابیدمی

 . را از معلمین دریافت خواهید کرد
 

 . کنمهای کمتر کرونایی آرزو مییک سال تحصیلی با محدودیتبرای خودمان 
 

 با احترام  
 
 
 

 ( Helmut Holter)هلموت هولتر 

 وزیر تورینگن 

 برای آموزش، جوانان و ورزش

https://bildung.thueringen.de/aufholen-nach-corona

