Të dashur prindër,të dashur studentë,dua t'ju informoj që mësimet
digjitale,siç kemi bërë deri më tani,do të vazhdojnë deri në pushimin e
Marsit.Të gjitha masat thelbësore për të përmbajtur pandeminë e
koronës u zgjatën në 7 Mars, 21 në konferencën e kryeministrave me
Kancelarin Federal.Senati i Hamburgut vazhdoi të përcaktojë që mësimi
në distancë të kryhet deri në pushime.Edhe nëse mësimet digjitale janë
shumë vështira për ju,të dashur studentë,në shtëpi, ne duhet të jemi të
duruar derisa të shihemi përsëri. Numrat e koronës janë duke u ulur
edhe më tej por nuk e dimë nëse variantet e rrezikshme janë përhapur
tashmë në Hamburg. Nuk e dimë se si do të shkojnë gjërat pas
pushimeve, por ne do t'ju njoftoj ju menjëherë. Mund të jetë e mundur që
vazhdojmë me mësimet ne mënyre që nxënesësit të ndahen në dy
grupe.Tani mësuesit tuaj përpiqen të organizojnë mësimet sa më mirë që
të jetë e mundur deri në pushimet e Marsit.Nëse ka një kërkesë për
ndryshim, ju lutemi flisni me mësuesit tuaj.Sondazhi i prindërve dhe
studentëve për mësimin digjital dhe ekipet e MS Faleminderit që morët
pjesë në sondazhet tona dixhitale! Tani jemi duke i vlerësuar ata dhe do
t'i përdorim për të përmirësuar veten.Ne do t'ju komunikojmë rezultatet
në letrën tjetër drejtuar prindërve. Subvencion për blerjen e një Notebook
ose tablet për përfituesit e përfitimeve SGB II Nga 01.02.2021, në
mënyrë retrospektive deri më 01.01.2021, marrësit e përfitimeve të SGB
II për fëmijët që marrin pjesë në mësimin dixhital në distancë marrin deri
në 350 € në financim. Mësuesit/kujdestarët e klasave ju siguruan
informacione më të hollësishme.Ju lutemi informoni mësuesin tuaj të
klasës nëse keni nevojë për një certifikatë shkollore.Derisa të merrni
çertifikatën e shkollës që fëmija juaj ka nevojë për një Notebook/tablet etj
për orë mësimore dhe nuk merr një pajisje nga shkolla, ju lutemi prisni
edhe pak.Autoriteti i shkollës kontrollon nëse koha, në të cilen duhet të

merrni certifikatë do të jetë e saktë në mënyrë që qendra e punës të
paguajë.Ju lutem kini pak durim.Bisedat e zhvillimit të mësimit deri në
pushime, të gjitha grupmoshat do të mbajnë bisedat e tyre të zhvillimit të
të mësuarit si një video konferencë ose i kanë bërë tashmë ato.Ju do të
merrni datat direkt nga mësuesi i klasës/tutori i klasës.Ju merrni pjesë
me fëmijën tuaj në një konferencë me video përmes aksesit të ekipeve
MS të fëmijës suaj.Nëse nuk e dëshironi këtë, ju lutemi caktoni një takim
telefonik me mësuesin / tutorin tuaj të klasës.Bisedat për zhvillimin e
mësimit për klasat 5 dhe 6 zhvillohen pas pushimeve të marsit.Shmangni
udhëtimet në zonat me rrezik nëse është mundur, ne kërkojmë që të
mos udhëtoni në zonat e rrezikut me fëmijët tuaj.Nëse është e
nevojshme, ju lutemi paraqisni një certifikatë testimi negativ pas
pushimeve dhe shkoni në karantinë për 5 ditë.Pas udhëtimit në zona me
rrezik të lartë, duhet të paraqitet një test me rastin e hyrjes dhe ka një
periudhë karantine prej 10 ditësh.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/filead- min / files / 3_Downloads / C /
Coronavirus / Verordnungen / Corona-Einreiseverordnung BAnz.pdf

Festat e mësimit (Java e 1-të e festave) Ka akoma vende të
disponueshme në të gjitha vitet dhe lëndët. Regjistrimet përmes
mësuesve / mësuesve të klasës. Pushimet e Marsit Festat e Marsit
zhvillohen nga 1 Mars 2021 - 14 Mars 2021. Dita e fundit e shkollës dhe
dita e parë e shkollës Më 26 shkurt 2021, dita e fundit e shkollës,
mësimet përfundojnë në 12:15 pasdite. Të hënën, 15 mars 2021 ne do
të fillojmë sipas planit. Tani ju uroj ju dhe ju, të dashur studentë, një
fundjavë të këndshme me shumë diell. Ju lutemi dhe që të qëndroni të
shëndetshëm!
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