Të dashur prindër,të dashur studentë.
Tani për tani është e mrekullueshme sepse në shkollën tonë kishte
gëzim dhe humor të mirë pothuajse kudo:
Nxënësit ishin përsëri të lumtur për të qenë në shkollë dhe për të takuar
shokët e klasës dhe mësuesit, dhe mësuesit janë të lumtur gjithashtu për
te takuar nxënesit.
Nga 31.05.21 do të jetë përsëri në disa vite fillimi i mësimeve normale ne
klasë pasi kështu u nda senatori i arsimit.
Sapo të dimë se cilat risi po kthehen plotësisht, ne do t'ju shkruajmë.
Heqja e vijimit të detyrueshëm në shkollë:
Shfuqizimi i frekuentimit të detyrueshëm është zgjatur për të gjithë
nxënësit deri në 4 qershor 2021.
Rregullat AHA:
Infeksioni i koronës numërohet dhe zhvillohet ne Hamburg mirë, por ju
lutemi respektoni rregullat AHA (kërkesa për maskë kudo, higjienë,
distancë së paku 1.50 metra).Në klasë (edhe në edukimin fizik)vishen
maska domosdoshmërisht; -Pushimet e maskave mund të jenë atë
moment nëse keni nevojë dhe nën udhëzimet e mësuesit.Ju lutemi
mbani maskën në duart e juaja.
Vetë-testimet:
Ne testojmë shumë në mënyrë që të jemi relativisht të sigurt nga
infeksionet në shkollë!Në vitet 5-7 me ndryshim ditor, në vitet e vjetra më
4 herë ne javët.
Të dashur studentë, ju lutemi bëni testet
me kujdes në mënyrë që të mund të takoni shokët tuaj të klasës.
-Vaksinimet për nxënësit e shkollës:
Vaksina gjermano-amerikane Biontech do të jetë e aprovuar edhe për të
rinjtë nga mosha 12 vjeç Unë shpresoj se ekziston mundësia në verë që
studentët gjithashtu mund të vaksinohen.
Për ne si shkollë është shumë e rëndësishme që sa më shumë që të jetë
e mundur qe studentën të jenë vaksinuar në mënyrë që të mund ta
bëjmë përsëri
jetën në shkollë me takime, lojë dhe më shumë relaksim.
Në të gjithë botën ishin miliona njerëz
të vaksinuar. Kudo që ka një shkallë të lartë vaksinimi,p.sh në Portugali
ose në SHBA, është pothuajse një përsëri e mundur jeta normale.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me vaksinimin, ju lutem më shkruani
ose më telefononi. (Tel: 0163
721 1957)
Shumica e mësuesve tashmë kanë bërë vaksinimin e tyre të parë dhe
mund të raportojmë se jeta ka ndryshuar
ndihet përsëri ndryshe.Sigurisht që akoma duhet vazhdoni të vishni një
maskë dhe gjithashtu mbani distancën, por nuk keni më nevojë të keni
frikë nga infeksionet.
-Konferencë gjithë ditore në 2, 21 Qershor - pa mësime për studentët.
Në 2 Qershor, 21 studentët kanë një ditë
shkollë të lirë.Si mësues, ne e përdorim këtë ditë për të planifikuar orët
mësimore digjitale për vitin e ri shkollor:
Pyetjet tona janë se çfarë e ka provuar veten në krizën e koronës dhe
cilën nga këto duam të vazhdojmë.
Unë kërkoj për mirëkuptimin tuaj që ne kemi kohë për të përmirësuar
klasën dhe për të vazhduar zhvillimin e edukimit present.Nëse fëmija juaj
ka nevojë për kujdes atë ditë,ju lutemi raportoni atë te mësuesi i klasës
tuaj nga
27/05/21 Shumë faleminderit!
-Të mësuarit gjatë pushimeve:
Në javën e fundit të pushimeve verore ne përsëri po ofrojmë kurse
përmirësuese. E rëndësishme është të bëhet edhe kjo
vizitë për të kapur materialin e vitit tëkaluar.
-Të dashur studentë, ju lutem flisni me ne dhe mësuesit tuaj cilat lëndë
janë më të rëndësishme për ju.
Kurse përmirësuese në vitin e ri shkollor:
Ne tashmë jemi duke menduar për vitin e ri shkollor.Kurse mbështetëse
në formate të ndryshme sipas:
Kurse përmirësuese paralele me mësimet, ditët e projektit gjithashtu
lëndë dhe tema të caktuara, kampusi mësimor,
Kurse të shtunën, orë mësimore + DAZ (gjermanisht si gjuhë e dytë) së
bashku.
Tabletët dhe kompjuterët:
Ju lutemi ktheni të gjitha tabletat në shkollë në konsultim me mësuesit e
klasës.(Kjo duhet të jetë e kryer
më së voni deri në pushimet e verës)
Nëse fëmija juaj ka nevojë për një kompjuter në shtëpi,ju lutem
raportojeni këtë mësuesit tuaj të klasës.

Ne mund të kemi vështirësi, por mund të funksionojmë mirë.Huazoni
kompjutera.
Konkursi "Argëtimi im më i bukur"
Kemi pjesëmarrje të mrekullueshme nga të gjitha vitet.Merrni kontribute
nga studentët tanë.Do të ketë shumë çmime! Ceremonia e ndarjes së
çmimeve do të zgjasë rreth 2 javë.Ju lutemi duroni
edhe pak.
Vizitë inspektimi:
Në vitin e ardhshëm shkollor, menjëherë pas
pushimeve verore inspektimi i shkollës vjen në shkollën tonë.Për këtë,
nga 31/05/21 deri më 23/06/21 do t'ju dërgohet, i/e dashur Prindër,
pyetësorë në lidhje me kënaqësinë me tonat.Shkolla e dërgon në
mënyrë digjitale përmes mësuesve të klasës.Ju mund t'i përgjigjeni
pyetjeve në telefonin tuaj celular.Ne do të donim të shohim shumë nga
këto formulare të plotësuara.
Ju uroj një ditë të mbarë !
Ju dëshiroj më të mirat, më parë shëndetin.
Me shumë respekt,
Zonja Kreuzer!

