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  به

  
  والدين و سرپرستان

  
  وستفالن-آموزان در نوردراينهمه دانش

 
  فعاليت مدرسه پس از اتمام قوانين کرونا

 

  والدين عزيز،

  سرپرستان قانونی عزيز،

ژانويه  31مان که در مخاطب امروز من شما هستيد تا در مورد آنچه پس از انقضای قوانين کرونای مدارس

  رسانی کنم.دهد، به شما اطالعرخ می 2023

تقريباً سه سال است که مقابله با ويروس کرونا تاثير قابل توجهی بر زندگی روزمره ما و به خصوص در زندگی  

ايم زندگی روزمره تحصيلی را در پاييز همه ما با همکاری خوب و قابل اعتماد با يکديگر توانسته تحصيلی داشته است.

  زمستان به خوبی پشت سر بگذاريم. مايلم از تعهد و حمايت شما بسيار قدردانی کنم.و 

وضعيت کنونی اين امکان را برايمان فراهم کرده تا مسئوالنه گام بزرگی به سوی عادی شدن زندگی در بخش مدرسه 

  برداريم.

ريق واکسيناسيون و بهبودی پس از عفونت از ط -آموزان و معلمان و در نتيجه در بين دانش -سازی در ميان مردم ايمن

  در سطح بااليی وجود دارد.

های وستفالن با تغييرات قابل مقايسه در قوانين حفاظت در برابر کرونا در تقريباً تمام ايالت-تغييرات فعلی در نوردراين 

فعلی خود منقضی ، قوانين مربوط به بخش مدرسه نيز به شکل 2023ژانويه  31فدرال ديگر مطابقت دارد. از 

  شوند.می

ای برای شما اهميت ويژه 2023فوريه  1با مشورت وزارت کار، بهداشت و امور اجتماعی، نکات زير از تاريخ  

  دارد:

های سريع که همچنان در مدارس موجود است، شود. تستتوزيع منظم ماهانه پنج تست خودآزمايی در ماه متوقف می

آنها توزيع و  تا زمان اتمام موجودی -آموزان ست پس از اين تاريخ توسط دانشتوانند در صورت درخواهنوز می

  استفاده شوند.

توان به صورت داوطلبانه در مدارس ما برای محافظت از خود يا محافظت از ديگران استفاده ماسک را می

مان و همچنين کس به خاطر پوشيدن ماسک محافظ مورد تبعيض قرار نخواهد گرفت؛ معلکرد. البته هيچ

  گيريد.های گذشته در مورد مسئوليت خود تصميم میآموزان يا شما، والدين و سرپرستان، مانند ماهدانش

روز شده حفاظت در برابر الزام قبلی قرنطينه پنج روزه بدون جايگزينی حذف خواهد شد. با دستورالعمل به

شود که حداقل از يک ست اکيداً توصيه می، به افرادی که تست آنها مثبت ا2023فوريه  1کرونا، از 

ماسک پزشکی (به اصطالح ماسک جراحی) به مدت پنج روز پس از انجام تست خودآزمايی، در داخل 
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خانه و خارج از خانه خود استفاده کنند. اين توصيه برای کودکان کمتر از شش سال يا افرادی که به داليل 

شود. عالوه بر اين، قوانين ند از ماسک استفاده کنند، اعمال نمیتوانپزشکی يا ساير داليل مهم ديگر نمی

بهداشت عمومی قابل اجرا در مدارس اعمال 

  .)https://www.schulministerium.nrw/infektionsschutz (شودمی
من به مسئوليت شخصی شما در اينجا  هر کس که بيمار است نبايد به مدرسه برود. کند:اين اصل همچنان صدق می 

  روند.کنم فرزندانتان تنها در صورت سالمتی کامل به مدرسه میاعتماد دارم و فرض می

تواند درخواست گواهی پزشکی فقط در موارد ترديد معقول در مورد از دست دادن دروس به داليل سالمتی، مدرسه می 

  قانون مدرسه). 2بند  43ند (بند ک

ها در مورد تهويه، ها، و آخرين توصيهسرفه و عطسه تست شده، شستن و ضدعفونی منظم دست قوانين 

همگی بخشی از يک روز عادی در مدرسه هستند که به اطمينان از اينکه خطرات سالمتی در مدرسه (به 

کنند می رسد، کمکويژه ناشی از کرونا) همچنان به حداقل می

)-co2-und-raumluftfiltergeraete-https://www.schulministerium.nrw/lueftung
).messgeraete  

تحوالت ادامه خواهيم داد. در صورتی که ما با همکاری وزارت کار، بهداشت و امور اجتماعی به نظارت دقيق 

های مناسب برای اقدام را وضعيت کلی دوباره تغيير کند، در موقعيتی خواهيم بود که در هر زمان پشتيبانی و توصيه

  ارائه کنيم.

 Bildungsportal NRWروز از طريق ما به ارائه اطالعات به

)www.schulministerium.nrw.ادامه خواهيم داد (  

گامی که اکنون به سمت زيستنی عادی در زندگی روزمره مدرسه انتخاب شده است، با پس زمينه تحوالت پزشکی و 

اجتماعی سازگار بوده و به ايجاد يک زندگی روزمره مدرسه مسئوالنه برای همه افرادی که در زندگی مدرسه دخيل 

  کند.هستند کمک می

ها را در برانگيز برای کل جامعه تشکر کرده و برای شما بهترينمايلم صريحاً از تعهد شما در اين اوقات بسيار چالش

  آينده آرزو کنم.

 

  با احترام،

 

 

  )Dorothee Fellerدوروتی فلر (

  وزير آموزش و پرورش

  

  وستفالن-ايالت نوردراين

 
 

 
 
 

 

 


