Të dashur prindër, të dashur studentë, ju uroj juve, dhe posaçërisht juve të dashur studentë,
një fundjavë relaksuese.Më në fund 3 ditë pa konferenca dhe pa punë në Ms Teams.Të
dashur prindër, ne jemi këtu për t'ju informuar se fëmijët po shkojnë shumë mirë në këto
kohë të vështira.Kishim disa probleme teknike por po i zgjidhim hap pas hapi. (Nëse keni
akoma ndonjë problem atëherë informoni mësuesin / kujdestarin ose telefononi në 0163
721 1957).
Këtu janë disa informacione për të ardhmen e afërt:
Sa i përket koronës, për fat të mirë, rastet po bien dhe numri i njerëzve të infektuar po
bie.Por akoma shumë njerëz po vdesin dhe bashkimi i kujdesit intensiv është i plotë.Një
tjetër virus po përhapet në Gjermani, por ne kemi kushte nga Anglia, Irlanda dhe Portugalia
që mund të jemi të sigurt këtu. Gjithashtu, rastet e koronës në shkollën tonë po bien.Ne
kemi marrë vetëm 4 teste koronapozitive që nga Krishtlindjet.Dhe nuk kemi raste të reja. Për mësimin në distancë në
Hamburg, Senati ka vendosur që shkollat do të mbyllen deri në 14 Shkurt 2021. Kjo do të
thotë që ne do të vazhdojmë të mësojmë nga shtëpia në formën digjitale, dhe nuk e dimë se
si do të vazhdojmë në, të ardhmen.Sidoqoftë, ne mund të jemi duke përdorur mësimin
digjital deri në pushimet e marsit.
Për kujdesin urgjent:
Ne gjithashtu u kemi kërkuar prindërve të fëmijëve të regjistruar për kujdes urgjent që të
kontrollojnë përsëri nëse ditët e shkollës në kujdesin urgjent mund të zvogëlohen.
Gjithashtu ne presim që studentët të jenë pjesë e mësimeve digjitale dhe nëse janë të
sëmurë, ju lutemi kontaktoni zyrën e shkollës.Nëse nxënësi dëshiron një pushim të shkurtër
ose ka probleme teknike, atëherë shkruaj një mesazh në bisedë.Shumë vajza shkollore,
veçanërisht ato në klasat e larta, i fikin kamerat gjatë video konferencave.Ne e pranojmë
atë.Dhe ne dëshirojmë që të gjithë
të ndezin kamerat e tyre për t'i përshëndetur ata dhe ndoshta edhe në fund në mënyrë që të
mund të shohim njëri-tjetrin.
Sondazh për të përmirësuar mësimin digjital në javën e ardhshme :
Ju do të merrni një sondazh që është për prindërit dhe ju lutemi raportoni nëse shihni diçka
që nuk shkon me të ose ka diçka që duhet të ndryshohet ose të bëhet më mirë. Pushimet e
Marsit janë nga 1 Mars 2021 në 12 Mars, 2021. Në ditën e fundit të shkollës, 26 shkurt
2021, mësimet do të mbarojnë në 1 pasdite. Dita e parë e shkollës fillon sipas planit. Si mund
të marr mbështetje në situata të vështira familjare ose personale? Ne kemi kërkuar dy
oferta që janë të mira për ju dhe ndihmëse: https://www.coreszon.com/del
https://www.familien-staerken.info/home.html
Ju uroj ju dhe familjen tuaj më të mirën! Mbi të gjitha, natyrisht, shëndeti!
Gjithë të mirat, zonja Kreuzer.

