خانواده های (سر پرستان قانونی) گرامي!
هفته های گذشته برای شما شرایط سختی بوده است .بسیاری از شما مجبور بودید کار خود را از خانه ترتیب نمائید .در همین زمان،
عملکرد سیستم مکتب کاهش یافته و به سمت یادگیری از راه دور (یا آموزش آنالین) تغییر یافت .این تصمیم برای دولت فدرال و برای
من به عنوان رئیس اداره آسان نبود .اما محافظت از جمعیت و هرکسی که در مکاتب ما یاد می گیرد و تدریس می کند ،ضروری بود.
در یک دوره زمانی کوتاه ما طریقه های مختلف را برای أموزش از راه دور (بطریقه آنالین) ایجاد کردیم ،کوشش کردیم تجهیزات
دیجیتالی شاگردان خود را بهبود بخشیم و محتوای دیجیتالی و أموزشی را در دسترس قرار دهیم .ما برای سفرهای مکتب که بوقوع نه
پیوست یک صندوق زمان بحران یا دوران سختی را ایجاد کرده ایم که برای حمایت از والدین و سرپرستان قانونی هزینه های غیرقابل
بازپرداخت را به خانواده های محترم همکاری نمائیم .همچنان ما طریقه ای را جهت اخذ امحتانات  Maturaو امتحانات نهایی تهیه
کرده ایم که جهت سهولت هر چه بییشتر در زمان کرونا از آن کار بگیریم.
اما مکتب فقط جای برای آموزش نیست .ارتباطات اجتماعی و دوستی های اجتماعی در صنوف درسی ،برخورد با کودکان و نوجوانان
و با معلم به همان اندازه آموزش مهم هستند .همه این موارد باز نمودن مکاتب را برای اجتماع بسیار مهم می سازد.
ما از ابتدای اپریل شاهد تثبیت تعداد عفونت ها بوده ایم در بسیاری از زمینه های زندگی عمومی و اقتصادی تا ثیر نموده است ،اکنون
تالش شده است تا عادی سازی و از سرگیری کار دوباره برقرار شود .پس از بررسی دقیق و با هماهنگی با صدراعظم فدرال و وزیر
صحت ،اکنون زمان آن رسیده که قدم بعدی را در حوزه سیستم مکاتب برداریم.

ما استراتژی روشنی را بر اساس نکات کلیدی زیر تهیه کرده ایم:
مکاتب به طور هم زمان برای همه باز نیستند.
ابتدا مکاتب را برای بزرگ ساالن که نیاز به اسناد تحصیلی دارند باز می کنیم.
از تاریخ  04/05/2020فارغ التحصیالن لیسه و همچنین همه شاگردان صنف های پایانی در زمینه آموزش مسلکی باز می گردد.
ما مرحله دوم را در  ۱۸ماه می برنامه ریزی می کنیم .همه متعملمین بین سنین  ۶الی  ۱۴ساله را دربر خواهد گرفت .یعنی مکاتب
ابتدایی ،مکاتب متوسطه پایین NMS ،و مکاتب ویژه.
اگر همه چیز به خوبی به پیش برود و عفونت های کرونا ویروس دوباره افزایش نیایند ،مرحله سوم افتتاح مکاتب در 03/06/2020
شروع می شود .سپس مکاتب پلی تخنیک  ،سطح متوسطه باال و همچنین دوره لیسه و متوسطه مسلکی را دربر خواهد داشت.
مرحله دوم و سوم هر یک از روز جمعه با کنفرانس کارمندان بخش تدریسی برای آماده سازی هر چه بهتر مکاتب آغاز می شود تا
همه موارد درسی برای شروع مکاتب در هفته بعدی آماده باشد.

عملیات مکاتب طبق  5اصل زیر رهبری می شود:
 : ۱تقسیم کار و درس به طریقه شیفت وار.
 : ۲مواد درسی در شرایط کنونی اگر کم هم است باید به آن قناعت کرد (کمتر بهتر است).
 : ۳ارزیابی عملکرد با حسن نیت.
: ۴رعایت مقررات صحی.
: ۵استثناء برای گروه های ویژه افراد وجود دارد.

من از مدیران مکتاب خواسته ام تا کار به شکل شیفت برای شاگردان دوره های ابتدایی NMS ،و  AHSو سطح پایین تا  4ماه می
برنامه ریزی و تنظیم نماید و برای سایر شاگردان الی  15ماه می تهیه و ترتیب نمایند.

این طریقه به شما وقت بیشتر می دهد تا کارهای روزانه خود را تنظیم کرده و با شرایط جدید خانواده خود سازگار شوید .همچنان می
توانید تمام معلومات بیشتر را مستقیما از مکاتب فرزند خود دریافت کنید.
برای کلیه شاگردانی که به مکاتب می آیند ،اطمینان حاصل خواهیم کرد که با شروع شدن مکتب به صورت مرحله ای ،مقررات سخت
صحی رعایت می شود .اما اگر نمی خواهید فرزند شما به دلیل نگرانی از سالمتی خود به مکتب برگردد امکان معافیت شان از آمدن
به مکتب وجود دارد .ولی لطفا به مدیریت مکتب یا هیئت مدیره صنف اطالع دهید ،فرزند شما می تواند پس از آن روی مطالب
أموزشی مربوطه از خانه کار کند.
ما می دانیم که این یک مرحله دشوار و نگران کننده است .این نتیجه تعادل بین حمایت از صحت و فرض تضمین کردن فرصت های
آموزشی و مسلکی کودکان و نوجوانان ما در درازمدت و بلند مدت است .لطفا به ما کمک کنید تا در این راه موفق شویم.
برای شما و خانواده های محترم تان بهترین آرزوها را دارم .با هم خواهیم توانست علیرغم بحران کرونا ،کودکان و نوجوانان خود را
به خوبی برای آینده آماده کنیم.

با احترام
هنز فاسمان
استاد پوهنتون و وزیر فدرال معارف/تحصیالت

