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نامه والدین در آغاز گشایش مدارس
والدین عزیز ،سرپرست گرامی،
در ماه های قبل از تعطیالت تابستانی ،بیماری همه گیر کرونا وضعیت خارق العاده ای ایجاد کرد
که عمأل همه زمینه های زندگی را تحت تاثیر قرار داد .بیشتر از همه ،مدارس ،دانش آموزان و
سرپرست دانش آموزان شامل این وضعیت خارق العاده بودند و شما میباست طی هفته های
متمادی با مسایل مختلفی دست و پنجه نرم میکردید .از شما برای فائق آمدن بر این مشکالت تشکر
میکنیم و مراتب احترام خود را ابراز میداریم .پس از طی کردن تمامی این مشقات باعث خوشبختی
است که آغاز سال نو بدون پیچیدگی امکان پذیر است .اگر چه همانطور که همه میدانیم ،مسئله
کورونا همچنان برطرف نشده است.
بنابراین شما میتوانید با اطمینان به پیشواز آغاز سال تحصیلی بروید .به وسیله نامه پیش رو نکات
مهمی را به اطالع شما میرسانیم.
زدن ماسک اجباری ،ساعات درسی ،آموزش غیر حضوری
در حال حاضر استفاده از ماسک غیر ضروری است و ساعات درسی به حالت معمولی خواهد بود
و آموزش غیر حضوری الزم نخواهد بود .این فقط در شرایط خاص و استثنایی اتفاق خواهد افتاد.
یعنی اگر شرایط همه گیری این امر را دوباره ضروری کند.
تعطیل شدن مدارس
اگر یک مدرسه و یا کالس تحصیلی مجبور به تعطیلی شود ،بالفاصله توسط مدرسه به شما اطالع
رسانی میشود و تدابیر الزم برای آموزش محصالن اندیشیده خواهد شد ( استثناء :تعطیلی کامل
یک مدرسه توسط مقامات بهداشتی).
طریقه ارتباط با شما
برای آسان بودن ارتباط بین شما ،فرزندانتان و مدارس ،کانالهای ارتباطات استاندارد و بردهای
آموزشی ترتیب داده خواهد شد ،تا با اطمینان تمام اطالعات را به سرعت و مطمئن دریافت کنید.

سیستم چراغ راهنمایی و مدارس)( Corona Ampelsystem
یک سیستم منطقه ای چراغ راهنمایی چهار رنگ کرونا ،وضعیت مدارس یک منطقه را با توجه به
خطر ابتال به بیماری به صورت هفتگی اعالم میکند .این سیستم با چهار رنگ سطح هشدار و
همچنین اقدامات الزمه برای پیشگیری را اطالع رسانی میکند.
سبز :عملکرد طبیعی مطابق با رعایت حفظ فاصله و اصول بهداشتی
زرد :زدن ماسک در ساختمان مدرسه و خارج از کالس ( کالسهای ورزشی و موسیقی بطور کل در هوای
آزاد برگزار خواهند شد(
نارنجی :افزایش اقدامات حفاظتی ،بطور مثال حذف برگزاری جشنها و گردهماییهای دسته جمعی و
غیره  ،حذف صرف ناهار به طور دسته جمعی و تغییر به آموزش غیر حضوری در سطح مدارس متوسطه
و سطوح عالی تر مدارس آموزش شغلی.
قرمز :تدریس فقط از طریق راه دور بجای حضور در محل مدرسه ( در مدارس شبانه روزی ادامه آموزش
به روال همیشگی)

نقشه چراغ راهنمای کرونا در اتریش و اطالعات مربوطه را میتوانید در اینترنت به آدرس اینترنتی
زیر پیدا کنید˸
www.corona-Ampel.gv.at
تغییر رنگ چراغ راهنمایی کرونا
در صورت تغییر رنگ و تغییر شرایط ،بالفاصله توسط مدرسه به شما اطالع رسانی خواهد شد .به
عنوان مثال اگر رنگ از سبز به زرد تغییر کند ،استفاده از ماسک در ساختمان مدرسه خارج از
کالسها و اتاق های تحصیلی اجباری خواهد بود ،در کالسها این اجبار وجود ندارد.
تیم بحران
در هر مدرسه یک تیم بحران تشکیل میشود تا اطمینان حاصل شود که روند کار واضح و شفاف
هست و مدرسه می تواند در ماههای آینده به خوبی و بدون بحران ادامه داشته باشد .فعالیت این
گروه به ویژه در مواردی که رنگ چراغ راهنمای کرونا تغییر کند ضروری است تا اقدامات الزمه
صورت گیرد.

مدرسه و بهداشت
رعایت اقدامات بهداشتی و پایبندی به آن بسیار ضروری است تا افزایش مجدد تعداد بیماران را
بطور جدی جلوگیری کنیم .این مربوط به کل جمعیت اطریش و بخصوص مدارس ما است .برای
همین از شما صمیمانه تقاضا داریم که فرزندان خود و مدرسه را با هوشیاری ،کماکان در آینده
حمایت کنید .خصوص رعایت قوانین زیر الزامی است˸
۰شستشوی منظم دستها و ضدعفونی

۰رعایت حفظ فاصله
۰رعایت بهداشت تنفسی و سرفه
 ۰تهویه منظم کالسها،هنگام برقراری تدریس (رعایت تهویه منظم غلظت ویروس را کاهش میدهد
و احتمال ابتال به بیماری را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد).

رفتار در صورت ابتال به بیماری
اگر کودک سرفه میکند ،گلو درد دارد ،آبریزش بینی و دمای بیشتر از  ۳۷٫۵دارد و طعم و بوها را
احساس نمیکند ،قطعأ باید در خانه بماند .در این مورد ،لطفأ از طریق تلفن با پزشک خانواده یا
تلفن  ۱۴۵۰تماس برقرار کنید و شرایط را عنوان و موضوع را بررسی کنید.
اگر کودکی در مدرسه عالئم بیماری را نشان بدهد ،برای جلوگیری از ابتال سایر دانش آموزان ،او
را به اتاقی جداگانه برده و مراقبتهای الزمه برای او اجرا خواهد شد .در اینصورت به مرجع بهداشتی
فورأ اطالع داده میشود که بعد از آن هر دستورالعملی از این مرجع ابالغ شود ،مدرسه واجب به
انجام آنها خواهد بود .در آخر والدین سرپرستان همواره در مورد ادامه چگونگی رفتار ،اطالعات
الزمه را دریافت خواهند کرد.
رفتار در صورت ابتال به بیماری
ما میخواهیم یادآوری کنیم که اطالعات مهم در مورد این ویروس در وب سایت اداره آموزش و
و مقررات و اقدامات بهداشتی الزم در وب سایت وزارت آموزش و
پرورش تیرول به آدرس
پرورش به نشانی www.bildung-tirol.gv.at
قابل دسترسی استwww.bmbwf.gv.at .
در آخر ما برای شما و خانواده تان برای سال تحصیلی جدید بهترین آرزوها را داریم .ما با هم،
والدین گرامی ،همکاران آموزشی ،ومسئولین امور تربیتی ،همه و همه سعی خواهیم داشت با
وجود بحران بیماری کرونا کودکان و نوجوانان خود را برای آینده آماده و همراهی کنیم.
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