Të dashur prindër, të dashur studentë, shpresoj se ju jeni duke kaluar
shumë mirë dhe mbi të gjitha shpresoj që familjet tuaja të jenë të
shëndetshme! Fatkeqësisht, situata e kororës në Gjermani dhe
Hamburg është akoma e vështirë: Numri i infeksioneve është i lartë dhe
njësitë e kujdesit intensiv për njerëzit e sëmurë rëndë me Covid 19 janë
pothuajse të plota.Së bashku duhet të arrijmë të zvogëlojmë numrin e
infeksioneve. Ju lutem juve që edhe ju të ndihmoni!
-Çfarë është tjetër në shkollë? Fatkeqësisht, klasat ballë për ballë ende
nuk janë të mundshme për klasat 5-8 dhe 11-12. Korona-virusi i ri, i
mutuar është veçanërisht i përhapur në mesin e fëmijëve dhe të rinjve,
prandaj duhet të jemi veçanërisht të kujdesshëm në shkollë.-Për vetë-testet :
Nxënësit që ndjekin mësimet ballë për ballë
kryejnë vetë-teste gjatë dy ditëve. Në kujdesin urgjent, fëmijët testohen
çdo ditë.Kishte një rezultat pozitiv të vetë-testit në kujdesin urgjent, tani
po presim rezultatin e testit PCR. Si masë paraprake, nxënësi në fjalë
dhe tre shokë të klasës që kishin kontakte u dërguan në karantinë. Të
gjithë tjerët janë të informuar. Në vitet 9, 10 dhe 13, të gjitha vetë-testet
ishin negative.
-Rreth mësimeve digjitale në klasat 5-8 dhe 11-12:
Këto klasa qëndrojnë në shtëpi me mësimet digjitale si më parë.
Mësuesit japin orë sa më të larmishme digjitale sipas planit. Nëse diçka
nuk funksionon për fëmijën tuaj / ju, ju lutemi njoftoni mësuesin e klasës!
-Për situatën e mësimdhënies në vitin 9: Klasat në vitin 9 kanë një ditë
mësimi ballë për ballë në gjysmë grupe nga java tjetër. Mësimet digjitale
zhvillohen në tre ditë. Shkolla Helmuth Hübener vendosi të ndërmarrë
këtë hap sepse mësimet dixhitale po shkojnë mirë këtë vit, provimet e
ESA janë tërhequr dhe situata e infeksionit në
Hamburg është akoma shumë e tensionuar.Për më tepër, ne do të
dëshironim të bënim të mundur në ditët që bëhen falas që të ketë ditë
frekuentimi për klasat më të reja. Ata kanë qenë ekskluzivisht në shtëpi
për muaj të tërë.
- Provimet me gojë të MSA zhvillohen në javën nga 3 maj, 21 deri më 7
maj, 21, 98 studentë po testohen në matematikë, 19 në anglisht dhe 4 në
gjermanisht .
-Të suksesshëm për provimet: Situata e mësimdhënies për vitin 13
Provimet e Abitur do të zhvillohen nga 23 Prill, 21 deri më 7 Maj,

2021.Provimet praktike do të mbahen nga 17 maj, 21 maj - 21 maj
2021.Ju urojmë të gjithë studentëve fat të mbarë. Mund të jeni i sigurt se
mësuesit tuaj do të bëjnë korrigjimet me vullnet të mirë sepse ata e dinë
që përgatitja për provimet ishte e vështirë për ju. Në ditën e shkollës
para pushimeve të majit, klasat përfundojnë në orën 12.15 pasdite për të
gjithë.Përjashtimi i vetëm: Filozofia Abitur zgjat deri rreth orës 2 pasdite
në këtë ditë.
Pushimet e majit Nga 10 maj, 2021 - 16 maj, 2021 dita e parë e shkollës.
Në ditën e parë të shkollës pas pushimeve të majit, mësimet zhvillohen
sipas planit. Çfarë mund të bëni, çfarë mund të bëni për ta bërë një
mësimdhënie digjitale një sukses? Nëse ju, prindër të dashur, nuk e keni
mendjen që fëmija juaj të përdorë videokamera, ju lutemi motivojeni ta
bëjnë këtë.Të dashur studentë, ju lutemi përdorni videokamera. Nëse
nuk doni, flisni me mësuesit tuaj dhe ndizni kamerën vetëm për disa faza
të shkurtra. Mësuesit tuaj raportojnë se mësimet digjitale sjellin shumë
më tepër kur e shihni njëri-tjetrin dhe bisedoni me njëri-tjetrin.
-Planifikimi i takimeve të jashtëzakonshme ballë për ballë: Meqenëse
vërejmë se është duke u bërë gjithnjë e më e vështirë për të motivuar
fëmijët të mësojnë dhe të punojnë.Shkolla e rrethit Helmuth Hübener ben
takime të jashtëzakonshme ballë për ballë, në të cilat sidomos mësuesit
e klasave mund të takohen me gjysmë grupe të klasave të tyre.Në këto
raste, të gjithë do të jenë ,nëse nuk kujdeseni për të deri pas pushimeve
verore, fëmija juaj mund të mos lejohet të shkojë në shkollë për 6 javë
(deri në vaksinimin e 2-të). Nxënësit dhe mësuesit kryejnë një provë të
shpejtë për të krijuar siguri dhe ne sigurojmë që rregullat e AHA të
zbatohen me kujdes. Konkursi "Argëtimi im më i bukur" - merrni pjesë!
Ka Shumë kontribute të denja për çmime janë marrë tashmë. Mendoni
nëse nuk duhet të merrni pjesë edhe për kujdesin urgjent .Tani kemi
krijuar 4 grupe për kujdesin urgjent, të gjitha janë shumë të plota.
Prandaj është e mundur që studentët të regjistrohen vetëm për 2-3
ditë.Nëse ka më shumë ditë, duhet të jetë në dispozicion një vërtetim
nga punëdhënësi që vërteton se ekziston një aktivitet i rëndësishëm për
sistemin dhe se kërkohet kujdes për 5 ditë. Ne kërkojmë mirëkuptimin
tuaj. Ne kryejmë një vetë-test të përditshëm në kujdesin urgjent.
Kontributet për: Barbara Kreuzer (përmes ekipeve MS) Së fundmi, ju uroj
juve dhe familjeve tuaja që të mund të
shijoni pranverën dhe diellin pavarësisht nga kohërat e vështira dhe që
të gjitha familjet myslimane të kenë një Ramazan të mirë!Përsëritni

aplikacionet .Ne do të dëshironim të zbatonim praktikën e mëposhtme në
shkollën tonë: Kur fëmijët tuaj të kenë përsëri mësime ballë për ballë,
mësuesit do të flasin me ju për të kontrolluar nivelin e të mësuarit të
fëmijës tuaj dhe çfarë i duhet për të bërë përparim të mirë në të
mësuar. Meqenëse të gjithë fëmijët janë në një situatë të ngjashme, ne
do të ofrojmë masa të caktuara për të nxitur të mësuarit brenda dhe
jashtë klasës edhe më shumë se më parë.Fëmijët janë në gjendje të
plotësojnë boshllëqet e të nxënit.Përsëritja e notave duhet të jetë vetëm
mundësia e fundit, gjithçka tjetër duhet të jetë provuar paraprakisht.Kjo
është arsyeja pse ne lejojmë përsëritjet e klasave në shkollën tonë deri
në pushimet e vjeshtës. Le të fillojmë vitin e ri shkollor dhe pastaj të
shohim së bashku për të parë se çfarë i duhet fëmijës tuaj.
-Mbrojtja e fruthit: Menjëherë pas pushimeve të verës, ju duhet ose
duhet të paraqisni certifikatën tuaj të vaksinimit me certifikatën e 2
vaksinave të fruthit ose një test antitrupi tek mësuesit e klasës
tuaj. Nëse ju nuk keni një çertifikatë vaksinimi me dëshmi të dy
vaksinave të fruthit, ju lutemi kontaktoni urgjentisht mjekun tuaj të
familjes në të ardhmen e afërt. Kjo mund tju ndihmoj: Bëni një test të
antitrupave të fruthit, i cili më pas mund të paraqitet nëse rezultati është
pozitiv. Me respekt dhe dëshira më të mira, veçanërisht shëndetin tuaj
dhe tuajin. Vaksimi: Për këtë të paktën 6-8 javë janë të nevojshme.
Zakonisht dy herë) . Ju lutemi sigurohuni që fëmija juaj të ketë dëshminë
e marrjes së mbrojtjen e nevojshme të fruthit nëse nuk e keni akoma.
Gjith të mirat nga zonja Kreuzer

