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تعطیالت آموزشی  - ۲۰۲۰اطالعاتی برای والدین
والدین گرامی،
خرسندیم که فرزند شما به مدرسه برگشته است .کرونا زندگی روزمره ما را خیلی تغییر داده است .یادگیری هم برای خیلی از
کودکان و نوجوانان در این مدت آسان نبود ،هر چند معلمان هم مانند شما والدین تمام تالش خود را میکردند.
به همین دلیل اکنون در هامبورگ پیشنهاد دیگری وجود دارد:

تعطیالت آموزشی هامبورگ ۲۰۲۰
تعطیالت آموزشی  :۲۰۲۰این یعنی به مدت دو هفته سه درس برای یک روز که در آن فرزند شما میتواند تحقیق کند ،معما حل
کند ،بخواند ،بنویسد ،محاسبه کند و خیلی چیزهای جدید را به همراه دیگران کشف کند .تعطیالت آموزشی فرصتی است برای
جبران عقبماندگیها و شروع سال تحصیلی بعدی با آمادگی کامل .در طول تعطیالت آموزشی ،همکاران افتخاری با صالحیت
آموزشی کودکان را همراهی میکنند و در فعالیتها آنها را راهنمایی میکنند.
چه چیز دیگری اهمیت دارد؟











تعطیالت آموزشی در دو هفته بین  ۱۳تا  ۳۱جوالی  ۲۰۲۰در مدارس انتخاب شده در هامبورگ اجرا خواهد شد.
مدرسه شما دقیقا ً زمان و مکان آن را به شما اعالم خواهد نمود.
شرکت برای کودکان و نوجوانان از پیشدبستانی تا کالس نهم در صورت پیشنهاد معلمان آنها آزاد خواهد بود.
مخصوصا ً به کودکان و نوجوانان توصیه میشود ،زیرا این پیشنهاد میتواند یک فرصت ویژه برای آنها باشد و در
روند یادگیری آنها از آنها حمایت میشود.
این پیشنهاد کودکان و نوجوانان کالسهای پایهای و کالسهای آموزشی بینالمللی و نیز کودکان و نوجوانان مراکز
آموزشی و مشاورهای منطقه را نیز در نظر میگیرد.
ثبتنام اختیاری است! کسانی که ثبتنام کنند موظف به شرکت به مدت دو هفته هستند تا گروه ثابتی بتوانند با هم
آموزش ببینند.
حداکثر  ۱۰دانشآموز در یک گروه وجود دارد.
معموالً تعطیالت آموزشی در مدرسۀ فرزندتان برگزار میشود .تنها در صورتی که تعداد خیلی کمی از دانشآموزان
یک مدرسه شرکت کنند ،ممکن است پیشنهادی برای حضور در مدارس مجاور وجود داشته باشد.
اگر فرزند شما به طور همزمان برای مراقبت در تعطیالت هم در مدرسه ثبتنام کرده باشد ،میتواند به آسانی از
مراقبت در تعطیالت به تعطیالت آموزشی جابجا شود.
تعطیالت آموزشی هزینهای ندارد.
همان اقدامات احتیاطی کرونا در تعطیالت آموزشی هم در مدرسه رعایت میشود.

آیا فرزندتان آنجاست؟ پس لطفا ً مستقیما ً در مدرسه خود فرم ثبتنام را برای تعطیالت آموزشی پر کنید!

