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 اندقابل توجه دانش آموزانی که به سن قانونی رسیده

 

 

 

 

 

 اقدامات کرونا و صرفه جویی در انرژی در مدارس

 

 

 دانش آموزان عزیز،

 

همه گیری کرونا و اقداماتی که در کنم تا به موقع قوانین جدید احتمالی در ارتباط با من امروز با شما صحبت می

 حال حاضر در مورد صرفه جویی انرژی در مدارس بحث شده است را به اطالع شما برسانم.

 

( IfSGبا توجه به تشدید احتمالی شیوع عفونت در پاییز و زمستان، قانونگذار فدرال قانون حفاظت از عفونت )

این قانون اکنون  است که اقدامات حفاظتی را به اجرا در آورند.را اصالح کرده و به ایالت ها این امکان را داده 

 شامل تغییرات زیر بوده که برای مدارس قابل توجه است:

 

مدارس تحت و برای کارمندان در  دانش آموزان از سال تحصیلی پنجمرا برای  ماسک زدن توانندمیایالت ها 

های اول تا چهارم از این کالس کنند. اجباری 2023آوریل  7تا  2022اکتبر  1در بازه زمانی  شرایط سخت

اگر وضعیت سرایت ایجاب کند، دولت ایالتی از این مجوز مطابق با قانون جدید حفاظت  آیین نامه مستثنی هستند.

با این حال، فعالً  در این صورت به موقع به مدارس اطالع رسانی خواهد شد. از عفونت استفاده خواهد کرد.

 باقی خواهد ماند. 2022یدن ماسک پس از تعطیالت پاییزی توصیه به پوش

 

مهمترین هدف ما حفظ عملکرد مدرسه و آموزش حضوری به طور منظم و کامل است، زیرا این امر به ویژه 

 ها و برای رشد روانی اجتماعی دانش آموزان مهم است.برای رشد مهارت

 

همانطور که اخیراً به خوبی ثابت شده و با موفقیت انجام  -، پس از تعطیالت پاییزی استراتژی تستبا توجه به 

حفظ خواهد شد، یعنی آزمایش فقط در موارد  توصیه آزمایش مبتنی بر مناسبت در محیط خانه -شده است 

در این زمینه، از شما برای مدیریت عالی و  مشکوک انجام می شود، همانطور که در گذشته چنین بوده است.

مدیریت خوب شما در انجام آزمایشات کمک مهمی به  کنیم!ام آزمایشات در خانه تشکر میتان در انجمطمئن

  حفظ آموزش حضوری است.

 

دانش آموزان لوازم آزمایش را مانند قبل از  آزمایش شخصی آنتی ژن همچنان توسط دولت ارائه خواهد شد.

اگر شما در مدرسه به دلیل  استفاده می کنند.طریق مدرسه دریافت می کنند و در صورت لزوم از آن در خانه 

وجود عالئم آشکار به طور منطقی مشکوک به ابتالی به کرونا باشید، معلم مسئول به صورت موردی از شما 

مانند قبل، معموالً در صورت ارائه تأییدیه به مدرسه  ژن آزمایش بدهید.خواهد که از طریق خودآزمایی آنتیمی
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یشی با نتیجه منفی در همان روز قبل از حضور در مدرسه در خانه انجام شده است، معموالً مبنی بر اینکه آزما

 می توان از دادن آزمایش در مدرسه معاف شد.

 

کنم که شما فقط به صورت سالم یا به من همچنان به مسئولیت شخصی شما در اینجا اعتماد دارم و فرض می

 روید.با نتیجه منفی خودآزمایی به مدرسه می -وردگی در صورت وجود عالئم خفیف سرماخ -عبارتی 

 

، ما بیشتر و بیشتر در مورد میزان تأثیرپذیری مدارس از صرفه جویی وضعیت فعلی عرضه گازبا توجه به 

 انرژی دریافت می کنیم.

 

ت، همه با توجه به محدودیت عرضه انرژی و اثرات منفی آن بر ما به عنوان شهروندان، بر کسب و کار و صنع

  ما برای صرفه جویی در انرژی با چالش مواجه هستیم.

 

با این وجود، عملکرد مدارس باید در طول این دوره حفظ شود و در عین حال از سالمت و ایمنی شغلی 

بنابراین، طبق ارزیابی آژانس شبکه فدرال،  آموزان و کارکنان و یک محیط آموزشی سالم محافظت شود.دانش

برای توضیح اینکه این به چه معناست، اطالعات  ح "مشتریان محافظت شده" تعلق دارند.مدارس به اصطال

  بیشتر در مورد وضعیت حقوقی فعلی را برای شما در پورتال آموزش قرار داده ایم
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 دانش آموزان عزیز،

های اخیر آگاهانه و مسئوالنه رفتار کنیم، ما به نمایندگی از وزارت، تمام تالش خود را اگر همه به اندازه ماه

 انجام می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که می توانیم در پاییز و زمستان با هم به مقابله با چالش ها ادامه دهیم.

  بار دیگر از حمایت شما سپاسگزاریم.بنابراین یک 

 

 کنم.برای شما تعطیالت پاییزی بی نظیر و آرامی آرزو می

 

 با احترام،

 

 

 

 (Dorothee Fellerدوروتی فلر )
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