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ایالت براندنبورگ  -آیین نامه های این مدرسه از تاریخ  3مه 0202
 .2با مقدار بروز تا  ، 261به همه دانش آموزان متناوبا ً از راه دور و آموزش حضوری (مدل متناوب)
آموزش داده می شود.

 .2اگر مقدار بروز بیش از  261باشد  -درسی در مدرسه برگزار نمی شود!
• به محض اینکه میزان بروز در سه روز متوالی در  7روز گذشته باالتر از  261باشد  ،دیگر دروس
در مدرسه برگزار نمی شوند  ،بلکه از روز بعد در خانه دروس برگزار می شود.
• کودکان در کالسهای (کالسهای  1تا  )6می توانند در مدرسه از خدمات اضطراری برخوردار شوند.
مدارک الزم باید به اداره محلی رفاه جوانان ارائه شود.
• این محدودیت ها تا پنج روز کاری متوالی تا زمان بروز هفت روز زیر  261اعمال می شود .دروس
متناوب ازدوشنبه شروع می شود .دانش آموزان مجددا ً به طور حضوری و دروس از راه دور به
مدارس مراجعه می کنند .وزارت آموزش و پرورش می تواند تاریخ زودتر تعیین کند.

 .3موارد استثنا :اگر مقدار بروز باالتر از  261باشد  ،ترمز اضطراری وجود ندارد ...
در تناوب بین درسهای از راه دور و رو در رو (مدل متناوب)  ،هنوز موارد زیر آموزش داده می
شود:
• دانش آموزان مدارس با نیازهای ویژه با تمرکز ویژه آموزشی بر رشد فکری.
• دانش آموزان در کالس های فارغ التحصیلی فعلی و آینده.
• کالس های  9و  22مدارس متوسطه و جامع و همچنین مدارس با نیازهای ویژه با تمرکز ویژه در
یادگیری  ،رشد عاطفی و اجتماعی  ،شنوایی  ،بینایی و رشد جسمی و حرکتی.
• کالسهای  22و ( 20مدرسه گرامر) یا کالسهای  20و ( 23مدرسه جامع  ،مدرسه گرامر حرفه ای).
• آخرین و همچنین سال قبل آموزش (سال آخر جدید) دوره حرفه ای مربوطه.
در تاریخ امتحانات (تاریخ های اصلی) هیچ کالس حضوری وجود ندارد.
آماده سازی امتحانات و همچنین پذیرش امتحانات و همچنین رویه های تست مدارس طبق برنامه ریزی
انجام شده  ،با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و مفاهیم بهداشت مدارس.

ایالت براندنبورگ  -مقررات مراقبت روزانه ازتاریخ  3مه 0202
 .2اگر مقدار بروز تا  261باشد
• تمام پیش دبستانی باز است .اگرچه ممکن است  ،والدین باید در خانه از فرزندان خود مراقبت کنند.

• مراکز مراقبت روزانه معموالً تعطیل هستند .یک مراقبت اضطراری گسترده وجود دارد .دانش
آموزان مجازند در روزهایی که در دوره های حضوری در دبستان نیز شرکت می کردند  ،به مرکز
مراقبت های بعد از مدرسه مراجعه کنند .این آیین نامه ها به مراکز مراقبت های روزانه نیز بستگی
دارد که آیا کودکان از قبل در مدرسه تحصیل می کنند.
• هیچ تست اجباری برای کودکان در سن پیش دبستانی وجود ندارد .با این حال  ،تست داوطلبانه این
کودکان در حال آماده سازی است.
• ممنوعیت ورود به مراکز مراقبت های روزنه و مراکز مراقبت های شبانه روزی به استثنای موارد
ذکر شده همچنان ادامه دارد.

 .0اگر مقدار بروز بیش از  261باشد
• به محض اینکه میزان بروز بیش از  261عفونت جدید در  3روز در  7روز گذشته باشد  ،کلیه
مراکز مهد کودک و مراکز مراقبت های روزانه از فردای روز دیگر بسته می شوند .مراقبت های
اضطراری ارائه می شود.
• كودكان از خانواده هایي كه فقط یك نفر از حضانت آنها كه در خانه هاي كودكان در آن زندگي مي
كنند در یك منطقه مهم در زیرساخت ها كار مي كند  ،در مراكز مراقبت هاي شبانه روزي و مدارس
ابتدائي نیز از مراقبت هاي اضطراري برخوردار مي شوند.
• عالوه بر این  ،مراقبت های اضطراری از دانش آموزان در مدارس و مراکز بعد از مدرسه مجاز
است .برای مثال برای کودکانی که با یادگیری از راه دور نمی توان به آنها رسید  ،این امکان وجود
دارد .اگر در غیر این صورت نمی توان از فرزندان مراقبت کرد  ،والدین تنها فرزندان کودک در سن
پیش دبستانی و دبستانی نیز تحت مراقبت های اضطراری هستند.
• (دوباره) افتتاح امکانات
اگر مقدار بروز در پنج روز کاری متوالی زیر  261باشد (به استثنای یکشنبه ها و تعطیالت رسمی) ،
دوشنبه بعد از "یک روز اما یک بار" دوباره باز می شود .وزارت آموزش و پرورش می تواند تاریخ
قبلی را تعیین کند.
 .3محدودیت در ظرفیت های مراقبت به دلیل همه گیری

باید از مراقبت در امکانات کاسته شود و یا امکانات بسته شود٬
اگر:
• مرکز مراقبت روزانه یا مرکز مراقبت روزانه توسط اداره بهداشت مسئول بسته شده است
• تأسیسات پرسنل کم یا بسیار کمی در دسترس دارند و
• كودكان غیر عفونی كه در این مركز نگهداری می شوند را نمی توان در سایر مراكز اسكان داد.
تا زمانی که کودکان خود در قرنطینه نباشند  ،هنوز حق مراقبت های اضطراری را دارند .در این
موارد می توان با دفتر مسئول رفاه جوانان تماس گرفت .با نامه مورخ  21 ، 23آوریل  ،والدین  ،ارائه
دهندگان مهد کودک و کلیه افرادی که در مهد کودک درگیر می شوند به طور دقیق در مورد این و
سایر مقررات مطلع شدند.

