Të dashur prindër, të dashur studentë!
Shpresoj që të gjithë të jeni mirë! Për momentin kemi një kohë të vështirë dhe duhet të qëndrojmë së
bashku dhe t'i marrim seriozisht rregullat e koronës dhe t'i zbatojmë ato në të njëjtën kohë. Ne jemi
shumë mirënjohës për mundësinë e vaksinimit kundër koronës. Si mësues, ne i përkasim grupit të
tretë të popullatës që mund të vaksinohen.
- Këtu janë disa informata të rëndësishme:
Për pezullimin e vijimit të detyrueshëm në shkollë Senati i Hamburgut ka vendosur të pezullojë
frekuentimin e detyrueshëm deri më 31 janar, me fjalë të tjera, gjithçka vazhdon si më parë:
Studentët kanë mësime digjitale. Nxënësit e shkollës të cilët nuk kujdesë në shtëpi ose nuk mund të
studiojnë fare mund të regjistrohen në kujdesin urgjent.
-Provimet në Vitet 9 dhe 10
Për shkak të situatës aktuale, autoritetet kanë vendosur që provimet përfundimtare për certifikatën e
parë të shkollës së përgjithshme të lënë shkollën do të hiqen plotësisht. Studentët ende mësojnë në
këtë kohë. Por për klasën e dhjetë do të zhvillohen provimet e MSA. Në mënyrë që studentët të jenë
aftësia për të mësuar dhe për t'u përgatitur për provime të paktën deri në fund të Janarit. Ju mund të
gjeni se cilat lëndë preken nga kjo nga drejtuesit e klasës. Mësimet digjitale në shkollën tonë Mësuesit
raportojnë që mësimet digjitale po shkojnë shumë mirë! Të gjithë kanë mësuar shumë. Dhe nëse
keni probleme, ne do të dëshironim nëse prindi ose studenti na paraqitet. Ne do të përpiqemi të
gjejmë zgjidhjet.
Ne gjithashtu ofrojmë mbështetje teknike që mund të huazohet në shtëpi dhe gjithashtu kemi
porositur enkas për të përforcuar W-LAN.
Në raste individuale mund të ndihmojmë me kartat e parapaguara. Në atë kohë ne punojmë me
Ekipet e Microsoft dhe po mësojmë një sistem menaxhimi, por nëse fëmija juaj nuk dëshiron ta
përdorë këtë sistem për arsye individuale, ne ofrojmë zgjidhje të ndryshme. Për shembull (dërgimi i
mesazheve, bërja e thirrjeve telefonike ..)
Të jesh i pranishëm në videon e konferencave është një gjë me të vërtetë e rëndësishme, sepse të
mësosh nga shtëpia thekson se ne jemi distancim shoqëror. Nëse nuk doni që fëmija juaj të marrë
pjesë, ekziston mundësia që ata të dëgjojnë një telefonatë dhe gjithashtu të flasin. Në këtë rast, ju
lutem flisni me mësuesin tuaj të klasës ose me mua. Gjithashtu nëse studenti nuk dëshiron të tregojë
kamerat, kjo është krejtësisht e lejuar. Sidoqoftë, ne ju kërkojmë me mirësi që të ndizni kamerat
shkurtimisht kur ju përshëndesni në mënyrë që të gjithë ta shohin njëri-tjetrin. Nëse dikush nuk e
dëshiron atë fare, edhe kjo është në rregull.
-Po ashtu do të dëshironim të kishim një deklaratë pëlqimi për ekipet e mësimit. Ju gjithashtu do ta
merrni këtë kur mësuesi të kthehet ose me postë. Ju dhe fëmijët tuaj tani keni pasur mundësinë të
takoni ekipet e MS; prandaj, pas një faze prove, ju e dini se si funksionon. Nëse nuk doni të jepni
pëlqimin tuaj, ne ofrojmë alternativa individuale. Dhe sigurisht që ne përpiqemi të përdorim mësues
që fëmija juaj i njeh. Me këtë në mendje, ju përshëndes dhe ju të gjithë. Ju uroj ju, ju dhe të gjitha
familjet mbi të gjitha shëndet të mirë, por edhe qetësi.
Vlerësimi më i mirë, nga Zonja Kreuzer

