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Pentru
părinții tuturor copiilor
de vârstă școlară
din NRW

Scrisoare deschisă a Ministrului către toți părinții copiilor de
vârstă școlară din NRW cu ocazia începerii auto-testarilor în școli

Dragi părinți,

Astăzi mă adresez d-voastră cu mulțumiri, informații importante și o
cerere.

Ultimele luni de învățare exclusiv de la distanță ne-au pus pe toți, dar
mai ales pe d-voastră, în fața unor mari provocări. După experiența
primei carantine de acum un an, suntem cu toții conștienți de faptul că
familiile cu copii, în special cele monoparentale, au trebuit să facă față
unei sarcini duble, dacă nu chiar multiple, timp de mai multe săptămâni.
Vrem să vă asigurăm de deplina noastră apreciere și recunoștință
pentru modul susținut în care ați înțeles să sprijiniți și să ajutați copiii în
timpul acestei perioade cu învățare exclusiv de la distanță, dincolo de
toate celelalte provocări pe care această pandemie le-a adus pentru cei
mai mulți dintre noi. Pentru toate acestea, vă aduc acum calde
mulțumiri!

Pandemia începută anul trecut este cea mai mare provocare din acest
secol. Copiii și adolescenții noștri suferă cel mai mult de pe urma
restricțiilor, uneori extreme. Lipsa contactelor sociale, a întâlnirilor cu
prietenii, a schimburilor de idei între colegi, lucruri care se desfășurau
preponderent în exteriorul locuințelor, i-au afectat mult pe copiii și tinerii
noștri. Toate acestea se regăsesc în mod normal în școlile noastre în
paralel cu procesul educațional. De aceea este foarte important să
facilităm din nou participarea tuturor elevilor la școală.
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Începând din 22 februarie 2021, elevii din școlile primare, școlile
speciale și clasele finale au trecut din nou la învățarea față în față în
școli, paralel cu sistemul de învățare de la distanță. Experiențele
acumulate până acum ne-au arătat cât de importante sunt aceste
întâlniri cu colegii de clasă, profesorii și ceilalți angajați ai școlii,
deoarece școala este mult mai mult decât un simplu loc de învățare.

Acum vom face un pas mai departe. Este vorba despre revenirea la
școala și a celorlalți elevi, începând cu cei din clasa a 5-a. Vom susține
acest lucru prin măsuri eficiente de protecție împotriva infecțiilor, ca
parte a unei triade de protecție, vaccinare și testare.

Școlile și-au dezvoltat concepte riguroase de igienă, pe care le aplică
cu succes. Vaccinările pentru profesori, începând inițial cu profesorii din
școlile primare și speciale, dar și a persoanelor care lucrează acolo în
mod regulat cu elevii, au început deja și contribuie treptat la
combaterea pandemiei.

Pentru a detecta infecțiile cu virusul Corona într-un stadiu incipient și
pentru a putea asigura o mai buna protecție a tuturor celor implicați în
viața școlară, Guvernul Regional va pune la dispoziția școlilor
secundare din NRW, ca un prim pas, auto-teste Corona. Aproximativ
1,8 milioane de teste vor fi livrate școlilor până la Paști, iar prima testare,
în școli, va avea loc înainte de vacanță.

Dragi părinți,

suplimentar, pe lângă de măsurile de igienă și vaccinări, aceste auto-
teste Corona sunt o altă componentă importantă pentru trecerea în
sigurantă a tuturor celor implicați, de la sistemul hibrid, la forma de
învățare față în față.

Prin urmare, astăzi vă adresez urmatoarea rugăminte: sprijiniți testarea
în școală și încurajați-vă copiii să ia parte la aceste auto-teste. Auto-
testele asigură protecție - nu numai în școală, ci și în cadrul familiillor d-
voastră.

În zilele următoare, școlile vă vor oferi d-voastră sau copiiilor d-voastră,
informații exacte cu privire la desfășurarea testărilor. Suplimentar vă
puteți informa și de pe site-ul Ministerului Educației și Învățământului la
adresa: www.schulministerium.nrw/selbsttests.
Tot pe pagină principală a Ministerului veți putea găsi în permanență
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informații actualizate cu privire la funcționarea școlilor pe timp de
pandemie.

Guvernul Regional va continua să monitorizeze atent evoluția
pandemiei în următoarele zile și săptămâni. Se impune de
asemenea, reevaluarea frecventă a situației și aplicarea modificărilor
necesare. În centrul măsurilor noastre, protejarea sănătății este
prioritară. În egală măsură ne concentrăm însă și asupra elevilor, cu
scopul de a le asigura tuturor un învățământ de înaltă calitate, care să
le ofere în continuare un parcurs școlar de succes.

În calitate de Guvern Regional nu putem face acest lucru singuri.
Împreună și într-o manieră responsabilă vom putea însă depăși această
criză. Vă cer în continuare, d-voastră ca părinți, să ramaneți alături de
copilul d-voastră și să îl ajutați în aceste vremuri provocatoare.

Vă mulțumesc mult pentru sprijin și sper, pentru înțelegere!
Va doresc să rămâneți sănătoși!

A d-voastră

Yvonne Gebauer


