Hamburg, 1 Prill 2021 SHH - Letra e Prindërve dhe Letra e Nxënësit Nr.
7, 2021
Të dashur prindër, të dashur studentë, Në emër të të gjithë mësuesve,
ne dëshirojmë t'ju urojmë juve dhe fëmijëve tuaj një ditë të
mrekullueshme, relaksuese të Pashkëve!Shpresoj të mund të shijoni
pranverën dhe diellin pavarësisht në këtë kohë të Korones. Ditët e
pushimit të Premten,2 Prill dhe e Hënë, 5 Prill janë pa shkollë, të
Martën, mr 6 Prill, klasat fillojnë mësimin sipas orarit.Këtu keni disa
informacione për të ardhmen e afërt: Për situatën e koronës fatkeqësisht,
situata në Hamburg është e keqe, numri i njerëzve të infektuar me
koronë vazhdon të rritet. Ju lutemi me mirësi juve dhe familjeve tuaja që
t'i përmbaheni me përpikmëri masave të vendosura në Hamburg më
31Mars: --Natën nga ora 21:00 deri në orën 5:00 në mëngjes nuk duhet
të ketë lëvizje.Në takimet private, lejohet vetëm një person tjetër nga një
familje tjetër Ne ju kërkojmë të ndiqni kërkesën e Kancelares Angela
Merkel dhe të mos udhëtoni gjatë Pashkëve.Kur udhëtoni në zona me
rrezik, fëmija juaj nuk do të lejohet të shkojë në shkollë të
Martën.Kontaktohuni me mësuesin e klasës. Fëmija juaj duhet të
paraqitet një test negativ dhe me konfirm të karantinës.
-Test i detyrueshëm për mësimet ballë për ballë
Çdo nxënës që merr pjesë në mësime ballë për ballë, përfshirë provimet,
është i detyruar të marrë pjesë në vetë-test dy herë në javë në shkollë.Si
do të vazhdojnë mësimet ballë për ballë?Senati i Hamburgut ka
vendosur që nëse incidenca e pacientëve me korona është mbi 200 për
më shumë se tre ditë me radhë, mësimet ballë për ballë në Klasat8 9,
10, 13 dhe në klasat ndërkombëtare do të pezullohen përsëri. Provimet
MSA dhe Abitur zhvillohen gjithmonë në terren, pavarësisht nga
rregullorja e incidencës.
Mësimet ballë për ballë në vitin 9 dhe vitin 10, viti 9: Në vitin e nëntë, në
javën pas Pashkëve, mësimet e sotme zhvillohen vetëm të Enjten dhe të
Premten. Sigurisht, të gjitha mësimet jepen në mënyrë digjitale sipas
orarit Në javën nga 12 Prilli mësimet javore / hibride të gjysmës së
grupeve ndoshta do të zhvillohen përsëri gjatë vitit.Viti 10: Në vitin 10,
provimet e shkruara MSA zhvillohen pas Pashkëve (E Diel. 7 Prill Gjuha Angleze dhe E Martë. 13 Prill - Matematik). Detyrat e provimit

mund të shihen në Untis nga e enjtja. Në javën pas Pashkëve, nuk do të
ketë mësime ballë për ballë ose digjitale.
--Provimet e Abiturures:Provimet e shkruara Abitur zhvillohen në shkollë
nga 23 Prill deri më 7 Maj, 2021. Mësimet në vitin 13 Mësimet ballë për
ballë do të vazhdojnë si më parë; Fokusi këtu është në përgatitjen e
provimit. Përjashtimi zyrtar nga mësimet fillon në 15 Prill, 21. --Kërkesa
për maska :Në shkollën tonë ekziston një kërkesë për maska në mjediset
e shkollës dhe në klasa. Kjo vlen edhe për provimet. Ne kërkojmë nga
të gjithë studentët që t'i përmbahen kësaj pasi na mbron të gjithëve.
Çfarë ndodh më pas me klasat 5-8 dhe 11-12? Klasat vazhdojnë të
zhvillohen dixhitalisht sipas orarit. Mësuesit tanë bëjnë gjithçka për të
siguruar që mësimet të jenë të suksesshme dhe asnjë nxënës nuk ka
humbur. Kamera video në klasë? Nëse jeni dakord që fëmija juaj të
ndezë kamerën herë pas here në klasë digjitale, ju lutemi inkurajojeni
atë. Klasa bëhet më e gjallë dhe më e gjallë.
--Një vështrim prapa në KGMBT :Të gjithë mësuesit e klasës ishin
entuziastë në lidhje me KAMBT. Ishte shumë e dobishme që ju dhe
fëmija juaj të kishit një intervistë një me një me mësuesin e klasës. Nëse
mësimet thjesht digjitale zgjasin më shumë, ne do të ofrojmë LEGS
përsëri në maj. Së pari Faleminderit shumë për bisedë e mirë Kujdesi
urgjent Ne kërkojmë që ju të regjistroni fëmijën tuaj në kujdesin urgjent
vetëm nëse nuk ka ndonjë mënyrë tjetër, për shkak të cilësisë së
dobët.Nëse fëmija juaj është regjistruar për 5 ditë, ne ju kërkojmë të
zvogëloni situatën e infeksionit në Hamburg në 3 ditë.Vetëm nëse jeni në
një sistem të rëndësishëm.
-Puna për një punë është e mundur në raste të jashtëzakonshme për 5
ditë.Ne kërkojmë mirëkuptimin tuaj.Në kujdesin emergjent,ne kryejmë
vetë-test çdo ditë.
Me respekt dhe dëshira më të mira, më parë gjithë shëndetin!
Me shumë respekt
Barbara Kreuzer

