Bang Brandenburg: Các quy định cho các trường học và trung tâm giữ trẻ - một bản
tóm tắt đơn giản về mặt ngôn ngữ và những thông tin quan trọng nhất hiện tại
Đây là một dịch vụ của AG Homeschooling thuộc thành phố Potsdam - Chúng tôi không
chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về sự đúng đắn của thông tin!

Bang Brandenburg - Quy định cho Học đường từ ngày 3 tháng 5 năm 2021
1. Với giá trị tỷ lệ lên đến 165, tất cả học sinh được dạy học theo chuyển sang dạy học trực tuyến
và học trực tiep (mô hình luân phiên).
2. Với giá trị tỷ lệ trên 165 - không dạy học ở trường!!
• Sau khi giá trị tỷ lệ trong 7 ngày vừa qua, liên tiếp trong ba ngày vẫn mắc phải trên 165 ,các bài
học sẽ không còn diễn ra ở trường mà ở nhà kể từ ngày hôm sau.
• Trẻ em từ lớp 1 đến lớp 6 có thể được chăm sóc khẩn cấp tại trường. Bằng chứng về các yêu cầu
phải được cung cấp cho văn phòng phúc lợi Thanh niên (Jugendamt) địa phương.
• Những hạn chế này được áp dụng cho đến khi tỷ lệ mắc bệnh trong năm ngày làm việc liên tiếp
dưới 165. Các em học sinh lại đến thăm các trường theo lịch trình dạy học theu mô hình luân phiên
bắt đầu lại vào ngày thứ Hai. Bộ Giáo dục có thể chỉ định một ngày sớm hơn.
3. Ngoại lệ: Không có phanh khẩn cấp nếu giá trị xuất hiện trên 165 ...
Trong sự dạy học theo mô hình xen kẽ giữa các bài học từ xa và các bài học trực diện (mô hình
xen kẽ), những điều sau đây vẫn được dạy:
• Học sinh của các trường có nhu cầu đặc biệt với trọng tâm giáo dục đặc biệt là phát triển trí tuệ.
• Học sinh của các lớp tốt nghiệp hiện tại và tương lai.
• Lớp 9 và lớp 10 của các trường trung học và toàn diện cũng như các trường có nhu cầu đặc biệt
với trọng tâm giáo dục đặc ( Trường đạc biệt về học tập, phát triển tình cảm và xã hội, thính giác,
thị giác và phát triển thể chất và vận động)
• Lớp 11 và 12 (Trung học phổ thông) hoặc lớp 12 và 13 (trường công lập,trường ngữ pháp dạy
nghề);
• Năm cuối cùng và cũng là năm đào tạo trước đó của khóa học nghề tương ứng.
Không có lớp trực diện vào các ngày thi (ngày chính khóa).
Việc chuẩn bị các kỳ thi cũng như việc chấp nhận các kỳ thi ,cũng như các thủ tục kiểm tra của
trường diễn ra phải theo kế hoạch có tính đến các quy định về vệ sinh và các khái niệm quy định vệ
sinh môi trường trong trường học.

Bang Brandenburg: Các quy định cho các trường học và trung tâm giữ trẻ - một bản
tóm tắt đơn giản về mặt ngôn ngữ và những thông tin quan trọng nhất hiện tại
Đây là một dịch vụ của AG Homeschooling thuộc thành phố Potsdam - Chúng tôi không
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Bang Brandenburg - Quy định đối với nhà trẻ từ ngày 3 tháng 5 năm 2021
1. Nếu giá trị tỷ lệ lên đến 165
• Tất cả các cơ sở mầm non đều mở cửa. Tuy nhiên, nếu có thể, cha mẹ nên trông con tại nhà.
• Các trung tâm mẫu giáo đóng cửa. Chỉ mở và trông theo chế độ khẩn cấp.
Học sinh được phép đến trung tâm mẫu giáo sau giờ học vào những ngày các em tham gia
các buổi học trực tiếp ở trường tiểu học. Các quy định này cũng áp dụng cho các trung tâm giữ
trẻ, tùy thuộc vào việc trẻ em đã đi học chưa.
• Trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo không phải xét nghiệm .Tuy nhiên việc thử nghiệm tự nguyện đối
với những đứa trẻ này đang được chuẩn bị.
• Các lệnh cấm đối với các trung tâm giữ trẻ và cơ sở chăm sóc ban ngày với các trường hợp
ngoại lệ đã đề cập tiếp tục được áp dụng.

2. Nếu giá trị xuất hiện trên 165
• Sau khi giá trị tỷ lệ trong 7 ngày vừa qua, liên tiếp trong ba ngày vẫn mắc phải trên 165, tất
cả các trung tâm giữ trẻ và cơ sở chăm sóc ban ngày sẽ đóng cửa kể từ ngày hôm sau. Chăm
sóc khẩn cấp được cung cấp.
• Sự Chăm sóc khẩn cấp được cung cấp cho các trẻ em từ các gia đình chỉ có một người có
quyền giám hộ sống trong hộ gia đình của đứa trẻ và làm việc trong khu vực cơ sở hạ tầng
quan trọng.
• Ngoài ra, cho phép chăm sóc khẩn cấp cho học sinh trong trường học và các cơ sở sau
giờ học. Ví dụ, điều này có thể thực hiện được đối với những trẻ em không thể tiếp cận được
bằng cách học từ xa. Cha mẹ đơn thân của trẻ em trong độ tuổi mầm non và đi học cũng
được hưởng dịch vụ chăm sóc khẩn cấp nếu trẻ em không thể được chăm sóc khác.
• (Tái) mở cửa các cơ sở
Nếu giá trị tỷ lệ liên tiếp trong năm ngày làm việc liên tục (không bao gồm Chủ nhật và ngày lễ)
dưới 165, trung tâm nhà trẻ và mẫu giáo sẽ mở lại vào thứ Hai sau “ngày tiếp theo”. Bộ Giáo
dục có thể ấn định một ngày sớm hơn.
3. Hạn chế về năng lực chăm sóc do đại dịch
Việc chăm sóc tại các cơ sở phải được giảm bớt hoặc các cơ sở phải đóng cửa nếu:
• trung tâm giữ trẻ và cơ sở chăm sóc ban ngày đã bị đóng cửa bởi lệnh bên phiá bộ phận y tế
• Cơ sở không có hoặc quá ít nhân viên phụ vụ cho công việc
• trẻ em không lây nhiễm cũng không được chăm sóc hoạc lưu trú tại cơ sở khác, trừ cơ sở hiện tại
Miễn là bản thân trẻ em không bị cách ly, thì chúng vẫn được phép chăm sóc khẩn cấp.
Có thể liên hệ với văn phòng phúc lợi thanh niên (Jugendamt), nơi có trách nhiệm trong những
trường hợp này.
Cha mẹ, nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ và tất cả những người liên quan đến bộ phận giáo dục đã
được thông báo chi tiết về những điều này và các quy định khác qua thư của ngày 23 tháng 4 năm
2021.
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