
 

 

 

 

 

 

 

 خانم ها و آقایان عزیز

 عزیزکودک  میقوالدین یا 

 

 

شده محدودیت های فعالیتی و منطقه ای بسیار کمتر  ۰۱/۰۶/۲۰۲۱از تاریخ یکم ژانویه یا به عبارتی 

 کرونا روسیدر مقابله با  و یواکنش ییمرحله از برنامه اجرا نیاول یاتفاق به عبارت نیا-اند

(Reaktionsstufenplans )ها، و حتی فعالیت های خاص مانند  کودکستانفعالیت های روزانه  .باشدیم

های کوچک و جشن خداحافظی و گشت و گذار خارج از فضای  جشن کودکان از کودکستان دیبازد

 دوباره مجاز به انجام شده اند. کودکستان

 

 دوباره محدودیت ها کمتر خواهند شد: 2021-01-26از دوشنبه تاریخ 

 

 دیگر زدن ماسک برای کودکان اجباری نیست

 انند به دلخواه خود ماسک بزنند.اما میتو-دیگر اجباری برای زدن ماسک ندارند کودکستانمعلم ها در 

 .است کوچکتر این اجبار چند هفته ای است که برداشته شده  برای کودکان

 های بسته باید ماسک استفاده کنند. در داخل اتاقکودک  میقسال، والدین و  ۱۰اما بازدیدکنندگان باالی 

 

 

 سناتور کودکان و آموزش  

 پیام از
Helena Justa 

 

 411اتاق 

 

 042136112604تلفن : 

 042149612604فکس : 

 : ایمیل

helena.justa@kinder.bremen.de 

 

 )شناسه ی من )لطفاً موقع تماس ذکر کنید

1_30 

 

 2021/  06/  18برمن، 

 Rembertiring 8-12 ∙ 28195 Bremen. سناتور کودکان و آموزش 
 

 به همه ی والدین یا مربیان

  



 به دبستان کودکستانانتقال از 

 به دبستان برای فرزند شما یک رویداد مخصوص است. کودکستانانتقال کودک از 

توانند از کالس های  میتوانند دوباره در دبستان با آموزگاران خود بازدید کنند، می کودکستانکودکان 

درسی دیدن کنند، و همچنین از کودکان دیگر و آموزگاران دیگر در خارج از کالس های درسی دیدن 

 ند همچنین بدون داشتن تست جدید در محیط مدرسه حاظر بشوند.استثنائا کودکان میتوان کنند.

 

 همه کودکان اجازه دارند با هم در حیاط مدرسه حاظر شوند

نفر در کالس های درسی به صورت همزمان حاظر  ۶۰با وجود اینکه کودکان حق دارن فقط به تعداد 

کودکان میتوانند به طور همزمان حاظر باشند، اما در حیاط مدرسه محدودیتی برای تعداد ندارند و همه 

شوند. اما بزرگساالن باید هنوز در حیاط مدرسه از همدیگر فاصله قانونی را برای حفظ سالمت خود 

 رعایت کنند.

 

 تست فوری برای کودکان در مدرسه موجود می باشد

ها  کودکستانمین دلیل با وجود تعداد بسیار پایین مبتالیان به ویروس، هنوز احیاط کردن مفید است. به ه

 برای کودکان خود تست فوری در اختیار خواهند گذاشت. 

 

 با احترام

 از طرف

 

 توماس جابلونسكي


