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 لطفاً  بپرسید در مورد :

 خط مستقیم: 

 ایمیل:

 ریفرینس ما:

 ریفرینس شما:

 ۲۰۲۱اپریل  ۱۴تاریخ:          

 

 زی/ سرپرست عز والدین

 

 یم مکتببه ، دیام نیرا با ا خودخوشحال کننده است که همه کودکان و جوانان  اری، بس میکن یرا شروع م دوره تابستانی مکتبها چون 

 .ابدیادامه  تیوضعبهبودی که  میآور

 

 تمام تیکه با حما دوارمیکنم و ام ینم تردد خود تشکر می نمایم هیچ نوع مکاتببرای آنکه یک بار دیګر از قوه کاری حیرت آنګیز  من

، ما  بهبودیافته تیادامه وضع یداشته باشند ، اما برا مکتبدر با دوستان خود کامل  دوره  کیکودکان و جوانان ما بتوانند  ، مکتبجامعه 

 م.یدار اجیشما احت پشتیبانیبه 

 

 و باالتر ۷ یسالها یبرا )کورونا( سریعداوطلبانه  مایشهایآز
 

 وسعت مکتب متعلیمینبه طور منظم به همه  کورونا هبدون عالم سریع یشهایآزما تقدیم نمودن اکنون لز اعالم کرده است کهیو حکومت

 آالت ازمایش توانند  یم متعلمینکنند.  شیدو بار خود را آزما یدهد تا هفته ا یامکان م سریع به متعلمین  یخانگ آزمایش االت. ابدی یم

کمک به  یاز اقدامات انجام شده برا یهمچنان بخش شاتیآزما نیکنند. ا شیکرده و خود را در خانه آزما یخود جمع آور مکتبخود را از 

و جوانان است.  رستانپسر/  نیوالد بدوشو گزارش آن  آزمایششرکت در  تیریمد تیاست. مسئول روسیو و سرایت انتقال کردن تیریمد

که آنها  دوارمیام نی. من همچندیکن را بجاانزوا  طیمثبت گزارش شده و شرا جیمهم است که نتا اری، بس دیدار شاتیبه انجام آزما میاگر تصم

 .خواهد شد خیصتش ترزود یدهند که هر مورد مثبت یشتریب نانیاطم

 

 هاماسک
 

. به همه بپوشند ماسک مکتبدر  دینباشند ، با گرانیمتوسطه ما قادر به حفظ فاصله الزم از د مکتبهایدر  در صورتی که متعلمین 

 .اندشده ، فراهم  بار شسته شود ۵۰تواند تا  یخوب که م تیفیسه ماسک با ک مکتبها  متعلمین

 

 تحفظحفظ  یبرا یدیکل یها امیپ
 

نرمی  آوردن  ادامه دهند تا  هستندما  یها تیمحدودرده  در زیر ی که مقرراتتمام  تیما به رعا نیمهم است که فرزندان و والد اریبس

 :مشتمل است بر نی. ارا وسیله شونددر محدودیتها بیشتر 

باوجو آنکه  توقف برای صحبت و اختالط ترغیب  .دیحفظ کن مکتب یدروازه ها درفاصله را  تانفرزندان بردن در وقت آوردن و   • 

 .دیجمع نشو مکتب یدر دروازه ها شکل ګروپهالطفاً به  دهنده است مګر 

 .یمهمان ای یدن درجای دیګر خواب ، بشمولشوند نبا هم مخلوط  مکتبکه کودکان در خارج از  دیحاصل کن نانیاطم •

 .را نیز نداشته باشندویروس كرونا  اصلی ، حتي اگر عالئم بیماری میکنداحساس  یکهدر صورت به مکتب كودكان روان نکردن  •

 

همچنان  و آرقامآمار – دیادامه ده روسیو وعیاز ش یریلطفاً به سهم خود در جلوگ نیبنابرا محفوظ هستند  ممکن استکه  حدی تا  مکتبها

 .استنرفته  نیاما از ب ابندی یبهبود م

 

 احترام با

 

 
 زیر -مورگان هلن
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