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!زیعز حقوقیو سرپرستان  نیوالد

 به ا ی   اول -روز بزرگ در ماه سپتامبر است  کیفرزند شما منتظر 
ً
 قبال

ً
که کودک شما چگونه   د یفکر کرده ا نیروز مکتب. شما احتماال

وع یم نیا  بس یبرا بگذارد.  ب  روزمره مکتب تأث تواند بر زندگ  کند و چگونه کرونا یم  خزان را شر
ً
مهم است که شما و  ار یمن شخصا

در مورد  یا هیخواهم اطالعات اول نامه یم نی، با ا نی. بنابراد یرا با آرامش و انتظار آغاز کن از زندگ  د یمرحله جد نیا د یفرزندتان بتوان

وع مکتب به شما بدهم.   شر

دهم  نانیتوانم به شما اطم که یم  یب   اما چ داشت.  میخواه ت  یخزان چه وضع نیکه در ا  مییبگو  به طور قطیع میتوان از ما نیم کی چیه

روبرو  . در خزان ، کودک شما با معلمان  میرا در کنار مکاتب در برخورد با کرونا آموخته ا یادیز  یهاب   چ ب  اخ یاست که ما در ماه ها نیا

 دانش آموزان خود را آموزش یم نفراوا اقیو اشت یکنند و با فداکار   یم چ  یقرن شپ یب  سال است که از همه گ کیاز  شیشود که ب یم

 کنند.   یم تیدهند و از آنها حما

 نیدهد تا بهب   فرصت را یم نیدهد كه به هر مکتب ا مکاتب قرار یم ار یاز اقدامات را در اخت یآگست بسته اماه در  تحصیالتوزارت 

 تع انجام دهد.  2021/22 یلیمحافظت در برابر كرونا در سال تحص یرا برا انهب  شگیاقدامات پ
ً
 یشده است که همه شاگردان برا ی   قبال

وع ا یبرا . دهند یرا در مکتب انجام م ن  دو هفته اول مکتب تست خودآزما دوشنبه ، چهارشنبه و جمعه در  شاتیمکتب ، آزما منیشر

 ثابت شده است.  دو هفته اول انجام یم
ً
وع مکتب به شما   انیمرب شود. آزمون ها در همه مکاتب کامال کودک شما درمورد مراحل شر

 یکه دق  د یکن  دا یپ www.bmbwf.gv.at/selbsttestرا در  چیتوض یها لمیف د یتوان یم ا یدهند  اطالع یم
ً
نحوه انجام آزمون ها را  قا

دهد.  نشان یم

وع خوب مکتب آرزو یم شما و فرزندتان تابستان   یبرا کنم.   خوب و شر

ام،  با احب 
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