Land Brandenburg: aktuelle Regelungen Schule und Kita - Sprachlich vereinfachte
Zusammenfassung der wichtigsten aktuellen Informationen
Dies ist ein Service der AG Homeschooling der Landeshauptstadt Potsdam - Für die Richtigkeit der
!Angaben übernehmen wir keine Gewähr

مفهوم تست برای مدارس.
معلومات برای والدین و دانش آموزان
 ازتاریخ  91آوریل  0209فقط اگر خود را برای  Covid19تست انجام بدهیدو بهدا میتوانید به مدرسه بروید
 این فقط درصورتی که درس های کالس داشته باشید  ،یعنی باید به مدرسه بروید  ،انجاممی شود
 شما باید هفته ای دو بار تست انجامدهید  ،ترجیحا ً صبح قبل از رفتن به مدرسه اولین تست همیشه در روز اول مدرسه بعد از آموزش در خانه یا آخر هفته است مدرسه روز دوم را برای تست تعیین می کند می توانید خودتان در خانه آزمایش کنید مدرسه تست صحیح را به شما می دهد  ،بیشتر از طریق مدیریت کالس سه مقاله  /فرم مهم وجود دارد که والدین یا شما (از  91سالگی) باید پر کنید: .1جمع آوری تست ها (پیوست  ، 4صفحه )2
 مدرسه  ،سپس داده های کودک  ،سپس داده های والدین باید در اینجا وارد شود شما باید این آزمایش را باید داشته باشید تا آزمایشات را در خانه انجام دهید .2انجام آزمایشات (پیوست )2
 شما وقتی روزی که خود را تست مینماین وبعد به مدرسه می روید به آن نیاز دارید شما هر تست را در جدول صفحه  0با روز و ساعت تست وارد می کنید برای دانش آموزان زیر  91سال  ،والدین باید تست را تأیید کنند  -یعنی خط دوم را برایهر تست پر کنید (نام  ،تخلص  ،تاریخ  ،امضا)
 .3تست اتجامدادن در مدرسه در مواقع اضطراری (پیوست )3
 شما همیشه باید آن را با خود داشته باشید فقط در موارد اضطراری به آن نیاز دارید که تست یا یادداشت "ضمیمه  "0را قبل ازروز مدرسه فراموش کرده باشید
 پس شما می توانید در مدرسه آزمایش شوید و مجبور نیستید به خانه برگردیدمهم:
 اگر در تست انجام ندادین و ضمیمه  3تست را در مدرسه با خود ندارید  ،اجازه رفتن بهمدرسه را ندارید!

