Të dashur prindër, të dashur studentë, edhe 1 ditë - dhe më
pas janë pushimet. Ju, të dashur studentë, me të vërtetë e
meritoni këtë pushim!Mësuesit tuaj kanë raportuar vazhdimisht
se ju punoni mirë në mësimet digjitale. Shpresojmë që moti të
mbetet i mirë dhe ju të kaloni një kohë të mirë! Çfarë do të
ndodh më tej në shkollë pas pushimeve? Fatkeqësisht nuk e
dimë. Sapo të marr informacion, do t'jua dërgoj juve përmes
mësuesit të klasës. Ndoshta vetëm klasat përfundimtare 9 + 10
dhe 12 + 13 do të kenë orë gjysmë grupi, klasat 5-8 dhe 11 do
të vazhdojnë të kenë mësime në distancë digjitale. Por edhe kjo
është vetëm një hamendje. Për fat të mirë, Ekipet e MS
funksionojnë mirë, kështu që fëmijët tuaj mund të mësojnë si
duhet edhe në mësimin digjital në distancë. Për fat të keq,
gjithashtu duket të jetë rasti në Hamburg që varianti i mutuar,
më ngjitës i virusit corona po përhapet. Kështu që duhet të jemi
edhe më të kujdesshëm. Për pandeminë e koronës
udhëtimet jashtë vendit dhe kthimit përsëri.
Ju lutemi shmangni në këtë moment - nëse është e mundur,
mos udhëtoni jashtë vendit, siç rekomandohet nga Qeveria
Federale Gjermane. Nëse ju dhe fëmijët tuaj keni qenë në një
zonë rreziku ose zonë me rrezik të lartë me pushime, fëmija juaj
nuk do të lejohet të shkojë në shkollë. RKI - Coronavirus SARSCoV-2 - Informacion mbi përcaktimin e zonave ndërkombëtare
të rrezikut nga Zyra Federale e Jashtme. BMG dhe BMI ju
lutemi sigurohuni që ta njoftoni mësuesin tuaj të klasës. Kur
udhëtoni në një zonë me rrezik të lartë, do t'ju duhet një test
negativ i koronës me rastin e hyrjes dhe një test tjetër pas 5
ditësh. Fëmija duhet të qëndrojë në karantinë për 10 ditë. Një
provë negative e koronës duhet gjithashtu të paraqitet kur
udhëtoni në një zonë rreziku. Mësuesi juaj i klasës do t'ju
dërgojë përsëri formularin e udhëtimit të kthimit nëse fëmija juaj

duhet të ketë mësime në klasë pas pushimeve. Ju lutemi
sigurohuni që të përgjigjeni, edhe nëse nuk keni qenë larg. Ju
gjithashtu mund të nënshkruani formularin e bashkangjitur dhe
t'ia jepni fëmijës tuaj në shkollë. Nxënëset shkollore për të cilat
nuk ka përgjigje do të dërgohen në shtëpi ditën e parë të
shkollës për të plotësuar formularin e nënshkruar. Vetë-teste
pas pushimeve! Ne planifikojmë të kryejmë vetë-teste me
studentët që kanë mësime në klasë pas pushimeve. Të gjithë
në shkollë do ta bënin këtë vetë. Ata nuk janë të pakëndshëm;
ju përdredhni një shtupë pambuku 5 herë në secilën vrimë të
hundës. Ju do të merrni informata shtesë nëse arrini të merrni
prova të mjaftueshme. Dita e parë e shkollës, e hënë, 15 mars,
2021 Të hënën, 15 mars, 2021 do të ketë akoma mësim dixhital
në distancë për të gjithë. Kështu që kemi akoma kohë të
përgatisim klasat ballë për ballë të Martën, 16 Mars 2021 për
klasat që mund të hapen. Të gjitha rregullat e AHA zbatohen
për klasat ballë për ballë. Blerja e një pajisjeje fundore (fletore,
laptop, tablet, etj ...) përmes SGB II + SGB XII dhe Ligjit për
Përfitimet e Azilit. Ju mund të merrni deri në 350 € në qendrën
e punës për të blerë një pajisje ose një printer për fëmijën tuaj.
Ju lutemi njoftoni mësuesin tuaj të klasës kur dorëzoni një
kërkesë dhe ne do t'ju dërgojmë certifikatën e nevojshme të
shkollës.
Ose mund të telefononi drejtpërdrejt në zyrën e shkollës: 040
428 88 15-0. Zyra e shkollës u ka dërguar certifikatën e
nevojshme të gjithë prindërve që tashmë kanë dhënë njoftim.
Nëse nuk e keni marrë ende këtë, ju lutemi telefononi. Detyrimi
për të mbrojtur nga fruthi -Nëse fëmija juaj nuk ka mbrojtje nga
fruthi - d.m.th. nuk është vaksinuar ose ka pasur sëmundjen - ju
lutemi vaksinoni fëmijët juaj ose mjeku i familjes. Deri në fund të
vitit shkollor, të gjithë studentët në Hamburg duhet të japin
dëshmi të mbrojtjes së fruthit. Nëse ka mësim në klasë, ne do
t'ju kërkojmë t'i jepni fëmijës tuaj kartën e vaksinimit. Mësuesi i

klasës kontrollon mbrojtjen e fruthit. Nëse fëmija juaj nuk ka një
vaksinim por ka fruth, ju lutemi merrni një vërtetim nga mjeku
ose bëni një test të antitrupave të fruthit dhe tregojeni atë juve.
Meqenëse vitet e fundit në Gjermani ka pasur fruth me dëmtime
të mëdha pasuese, ligji i vaksinimit është ndryshuar. Të gjithë
mësuesit dhe personeli i shkollës gjithashtu duhet të japin
dëshmi për mbrojtjen e tyre nga fruthi. Ju lutemi qëndroni të te
mbrojtur dhe të sigurt!
Sinqerisht, Barbara Kreuzer.

