
 گرامي! (پرستان قانونی سری )خانواده ها

 

، نزما نی. در همنمائید بیکار خود را از خانه ترت دیاز شما مجبور بود یاریبوده است. بس یسخت طیشما شرا یگذشته برا یهفته ها

 یدولت فدرال و برا یبرا میتصم نی. اافتی رییتغ )یا آموزش آنالین( از راه دور یریادگیو به سمت  افتهیکاهش  مکتب ستمیعملکرد س

 .بود یکند، ضرور یم سیو تدر ردیگ یم ادیما  مکاتبکه در  یو هرکس تیمحافظت از جمع ااداره آسان نبود. ام سیمن به عنوان رئ

 زاتیتجه میکرد کوشش، میکرد جادیا )بطریقه آنالین( از راه دور أموزش یرا برا طریقه های مختلف کوتاه ما یدوره زمان کی در

که بوقوع نه  مکتب یسفرها ی. ما برامیرا در دسترس قرار ده أموزشیو  یتالیجید یو محتوا میخود را بهبود بخش شاگردان یتالیجید

 رقابلیغ یها نهیهزی و سرپرستان قانون نیاز والد تیحما یبراکه  میکرده ا جادیرا ا یسختزمان بحران یا دوران صندوق  یکپیوست 

و امتحانات نهایی تهیه   Maturaما طریقه ای را جهت اخذ امحتانات همچنان . به خانواده های محترم همکاری نمائیم را بازپرداخت

 بگیریم. کرده ایم که جهت سهولت هر چه بییشتر در زمان کرونا از آن کار 

وانان ، برخورد با کودکان و نوجیدرس صنوفدر  یاجتماع یها یو دوست اجتماعی ست. ارتباطاتآموزش نی فقط جای برای مکتب اما

 .باز نمودن مکاتب را برای اجتماع بسیار مهم می سازد ن مواردیمهم هستند. همه ا آموزش به همان اندازه علمو با م

، اکنون تا ثیر نموده است یو اقتصاد یعموم یزندگ یها نهیاز زم یاریدر بس میتعداد عفونت ها بوده ا تیشاهد تثب پریلا یاز ابتدا ما

 ریبا صدراعظم فدرال و وز یو با هماهنگ قیدق یکار دوباره برقرار شود. پس از بررس یریو از سرگ یساز یتالش شده است تا عاد

 .میبردار مکاتب ستمیرا در حوزه س یبعد مکه قد دهی، اکنون زمان آن رسصحت

 

 :میکرده ا هیته ریز یدیرا بر اساس نکات کل یروشن یاستراتژ ما

 .ستندیهمه باز ن یبه طور هم زمان برا مکاتب

 .میکن یدارند باز م اسناد تحصیلیبه  ازیکه ن بزرگ ساالن برای ار مکاتب ابتدا

 .دگرد یباز م مسلکیآموزش  نهیدر زم یانیپا صنف های گردانشاهمه  نیو همچن لیسه النیفارغ التحص 04/05/2020 تاریخ از

 مکاتبی عنی دربر خواهد گرفت.ساله را  ۱۴ الی ۶ سنین متعملمین بین. همه میکن یم یزیبرنامه رماه می  ۱۸در مرحله دوم را  ما

 .ژهیو مکاتبو   NMS ،نییمتوسطه پامکاتب ، ییابتدا

 03/06/2020در  مکاتب، مرحله سوم افتتاح ندیاین شیدوباره افزا ی کرونا ویروسبرود و عفونت ها شیپبه  یبه خوب زیهمه چ اگر

 .دربر خواهد داشترا  مسلکیو متوسطه  لیسه دوره نی، سطح متوسطه باال و همچن کینخت یپل مکاتبشود. سپس  یم شروع

  تا شود یآغاز م هر چه بهتر مکاتب یآماده ساز یبراکارمندان بخش تدریسی  با کنفرانسجمعه  روز از کیهر دوم و سوم  مرحله

 .ی آماده باشدهفته بعدهمه موارد درسی برای شروع مکاتب در 

 

 :شود یم رهبری ریاصل ز 5طبق  مکاتب اتیعمل

 وار. تقسیم کار و درس به طریقه شیفت  :۱

 اگر کم هم است باید به آن قناعت کرد )کمتر بهتر است(.  کنونی مواد درسی در شرایط  :۲

 ارزیابی عملکرد با حسن نیت.  :۳

 صحی.مقررات  تیرعا :۴

 وجود دارد. افراد ژهیو یگروه ها یبرا ءاستثنا :۵



 یماه م 4تا  نییسطح پاو  AHS و  NMS، ییابتدا شاگردان دوره های یبراب خواسته ام تا کار به شکل شیفت امدیران مکتمن از 

 اه می تهیه و ترتیب نمایند. م 15 الی شاگردان ریسا یبرا و برنامه ریزی و تنظیم نماید 

 

 یمهمچنان . دیخانواده خود سازگار شو دیجد طیکرده و با شرا تنظیمروزانه خود را  یدهد تا کارها یم وقت بیشتربه شما طریقه  نیا

 .دیکن افتیفرزند خود در مکاتباز  ما  یرا مستق شتریب معلوماتتمام  دیتوان

مقررات سخت ، یبه صورت مرحله ا کتبشدن م شروع کرد که با میحاصل خواه نانی، اطمندیآ یم مکاتبکه به  شاگردانی هیکل یبرا

امکان معافیت شان از آمدن  برگردد مکتبخود به  یاز سالمت ینگران لیفرزند شما به دل دیخواه یشود. اما اگر نم یم تیرعا صحی

مطالب  یتواند پس از آن رو ی، فرزند شما مدیاطالع ده یره صنفمد ئتیا هی مکتب تیریلطفا  به مدولی . به مکتب وجود دارد

 .مربوطه از خانه کار کند أموزشی

 یفرصت ها ن کردنیتضم فرضو  صحتاز  تیحما نیتعادل ب جهینت نیاست. ا یک مرحله دشوار و نگران کننده نیکه ا میدان یم ما

 .میراه موفق شو نیتا در ا دیکودکان و نوجوانان ما در درازمدت و بلند مدت است.  لطفا به ما کمک کن مسلکی و یآموزش

، کودکان و نوجوانان خود را بحران کرونا رغمیتوانست عل میها را دارم.  با هم خواهآرزو نیبهتر های محترم تان شما و خانواده یبرا

 .میآماده کن ندهیآ یبرا یبه خوب

 

 با احترام

 هنز فاسمان

 وزیر فدرال معارف/تحصیالت استاد پوهنتون و


