Coronavirus - Informacion për prindërit e Shefit të Arsimit

Regensdorf, 4 qershor 2020
Të dashur prindër
Me këtë letër shpresoj t'ju informoj për herë të fundit në lidhje me pandeminë Covid 19 dhe efektet
në jetën e përditshme shkollore në Regensdorf.
Mbrëmja e orjentimit dhe mësimet e vizitave në kopshtin e fëmijëve, klasa e parë dhe e katërt para
pushimeve verore:
• Mbrëmja e orientimit për kopshtin është anuluar (është në letrën drejtuar kopshtit)
• Pasdite e vizitës në kopshtin e fëmijëve për kopshtet e reja (prindërit mund të shoqërojnë vetëm
fëmijët e tyre në zonën e Kigës)
• Mësimet vizitore në klasën e parë dhe të katërt nuk zhvillohen (pa përzierje të klasave!)
• Në DaZ-Kiga, prindërit dhe fëmijët e tyre ftohen veçmas
Mësime noti dhe noti sportiv:
• Mësimet e notit zhvillohen gjithmonë përsëri sipas orarit. Përjashtim: klasat e para në ndërtesat e
shkollës Pächterried dhe Watt (për shkak të transportit publik).
• Mësimet e gjimnastikës dhe sporteve zhvillohen pa kufizime. Klasat nuk lejohen të përzihen në
mantelet.
Koha e mësimit:
• Të gjitha kohërat e mësimit janë përsëri në orarin normal
• Klasat mblidhen në pikat e caktuara të takimit në zonën e shkollës para fillimit të orës së mësimit
(pa përzierje të klasave)
• Pushimi i orës 10 është mahnitur
Edukimi bazë muzikor (MGA):
• Mësimet e MGA në klasën e dytë zhvillohen sipas orarit
Partitë e diplomimit, ekskursione, ekskursione, udhëtime shkollore, kampe:
• Të gjitha rastet dhe ekskursionet, si dhe ekskursionet dhe udhëtimet shkollore mbeten të
ndaluara deri në pushimet e verës
• Partitë e diplomimit ekskluzivisht në shoqatën e klasës lejohen në ambientet e shkollës
• Prindërit nuk u lejohet qasje në ngjarjet e brendshme të klasave

Këshilli i Prindërve / Forumi i Prindërve dhe diskutimet me prindërit:
• Të gjitha mbledhjet dhe mbledhjet e këshillave të prindërve, anëtarëve të bordit të tyre dhe
forume të prindërve nuk do të mbahen deri në pushimet e verës
• Të gjitha llojet e bisedave për prindërit kryhen me video konferencë ose me telefon (përjashtim:
bisedimet për vendndodhjen e fëmijëve ISR zhvillohen në shkollë)
Qasja në zonën e shkollës:
• Deri në pushimet verore, hyrja në zonën e shkollës dhe ndërtesa e shkollës për prindërit është
rreptësisht e ndaluar

Faleminderit për mirëkuptimin dhe mbështetjen tuaj të shkëlqyeshme në këtë kohë të vështirë që
nga 16 mars dhe shpresoj që viti i ri shkollor të fillojë në 17 gusht 2020 në "normalitet të vërtetë". Ju
uroj sinqerisht një kohë të mirë të verës!

Freundliche Grüsse
PRIMARSCHULE REGENSDORF
Leiter Bildung
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