
 

و ��رستان قانوین گرا� خانوادە ها   

) 19 –�ارە و�روس کرونا (کوو�د در  این معلومات حق�قت امر  در  مول را به شما اعالم م�کن�م که�ک درخواست و خ�� غ�ی مع مناینک 
 مند.  آ�ا� کامل دار�این و�روس منت�� م�شود و مطمئنا که شما در مورد آن بارە ن�ست چون در رسانه ها از قبل معلومات کا�ن در 

را از این و�روس م که از �ک ط��ق شا�ردان خ��ش خانوادە تان داشته باشم. اینطور م�خواهم�خواه�م توجه خا� به اطفال و همه 
 م و از طرف د�گر با همکاری شما وضع�ت را در حالت نورمال نگهدار�م. محافظت کن

و�روس کرونا در نظر گرفت که خاصتا بر مکاتب تأث�ی � گذارد. هدف اص� این  کردن  دولت فدرال دیروز اقدامات مختل�ن را برای مهار 
ی برای ابتال به  ، اقدامات فقط در صورت . با این وجود قرار دارند کرونا و�روس  اقدامات محافظت از افرادی است که در معرض خطر ب�ش��

ن  مؤثر   . بده�م و با هم کار کن�مبودە میتواند که همه مان دست به دست هم  و موفق�ت آم�ی

وع رخصی� های   از شما مراعات نکات ز�ر را دار�م:  Easterطبق سن فرزند شما ، تا ��

، متوسطه جد�د ،  • مارچ  18باشند، از چهارشنبه  Sonderschule�ا AHS-Unterstufe ا�ر فرزند شما شا�رد مقطع ابتدایی
وع رخصی� های  2020  را در نظر  Easterتا ��

�
 مراقبت های خانواد�

�
هیچ درس معمو� نخواهد بود. در صورت امکان ، لطفا

�د. و ا�ر ق در به انجام آن ن�ست�د و از کودک تان در خانه مراقبت نمیتوان�د (خصوصا ا�ر در مناطق حساس کار م�کن�د، مثال ابگ�ی
های حمل و نقل، �ا ا�ر �ک والدین مجرد هست�د) ، فرزند  ، خردە فرو�� مواد غذایی و ز�رساختامنیی� در زمینه های ص�، 

ورت ارائه م�شود. خود ادامه دهد.   تواند به مکتب شما �  که در مکتب شان به آنها توج�ه و توص�ه های مورد �ن
 AHS-Oberstufe, einer berufsbildenden höheren Schule, einer ا�ر فرزند شما شا�رد دورە  •

berufsbildenden mittleren Schule )z. B. Handelsschule oder Fachschule �مکتب مسل� �ا اسنتیتیوت پ ،(
وع مجدد  Easterتا ابتدای دورە رخصی� های  2020مارچ  16تخن�ک است، از دوشنبه  هیچ در� ندارند. فرزند شما ا� ��

 و �ا همان دروس که با�د در خانه مطالعه نم
�

همچنان از طرف مکاتب به فرزند شما ایند ادامه دهد.  مکاتب شان به کارهای خان�
ورت به مواد در� ا�ر فرزند شما  مواد گونا�ون در� به صورت د�جیتال ارائه و ارسال م�شود  /ف���   اضا�ن  �ن به شک� ور��

 .  داشته باشد با در نظرداشت موارد حفظ الصح�ه میتواند از مکتب به دست ب�اورد 
 در هر صورت،  •

�
از مراقبت اطفال تان توسط مادرکالن و پدرکالن های شان (خصوصا افراد در معرض خطر و�روس کرونا که لطفا

�ن شکل ممکن از آنها محافظت  65سن شان باالی  سال باشد) خودداری کن�د ، ز�را این افراد، افرادی هستند که � خواه�م به به��
  کن�م. 

 آ�د �شما اطمینان م�ده�م که هیچ درس جد�د و �ا مواد در� جد�د را از دست نخواهد داد در این مدت زماین که فرزند شما به مکتب ن�
و در این مدت زمان فقط و فقط دروس گذشته تکرار خواهد شد. و در صورت که به سوا� رو�رو م�ش��د میتوان�د بطور مستق�م با مکتب 

رە در مکتب حضور خواهند داشت تا با ما در این وضع�ت فوق العادە همکاری فرزند تان در تماس ش��د. همچنان معلمان فرزندان تان هموا
ی نمایند.  شان سالم  در مح�ط شخ� را  آ�اهانه و کاهش تماس های شخ�، شما �ک سهم با ارزش به طوری که مردم های با تصم�م گ�ی

 نگه م�دارند، ا�فا � نمائ�د. 

ات که ا�نون مورد ن�از  باور کن�د:   ن  این تغی�ی ن آسان ن�ست. من خودم پدر و پدرکالن هستم و � دانم چننی همه ماست، باورش برای من ن�ی
 روزمرە خانوادە چه معین دارد. با این حال، من اطمینان دارم که ا�نون ما با�د این گام مهم را برای فرزندان و 

�
 تحوالت اسا� در زند�

بدهم که همراە با ا�الت ها و شاروا� ها ، ر�است های معارف و کل�ه ادارات تابعه که همنوعان خود بردار�م. من � توانم به شما اطمینان 
 متعلق به ما هستند، تمام تالش خود را برای �سلط هرچه ب�ش�� به وضع�ت کنوین در هفته های آیندە انجام خواه�م داد. 

ی از کرونا در اما�ن مکاتب و م��وط معارف به صفحه و معلومات ب�ش�� توص�برای فهم�دن هر چه ب�ش�� نکات کل�دی در این نامه،  ه پ�شگ�ی
نی�  ن � توان�د  www.bmbwf.gv.at/corona_info ان�� در مورد  و جد�د  شدە روزانه اطالعات اپد�ت مراجعه کن�د. در این لینک همچننی

 موض�ع را پ�دا کن�د. 

 

 تشکر از ھمکاری ھای تان، موفق و کامگار باشید.
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