Coronavirus - Informații pentru părinți de la șeful educației și îngrijirilor școlare

Regensdorf, 6 mai 2020

Dragi părinți
În primul rând, mulțumesc pentru colaborarea foarte bună cu școala și pentru răbdarea și
înțelegerea din ultimele 8 săptămâni. Sperăm că sunteți sănătoși și bine. Deschiderea școlilor,
inclusiv cadrul, a fost decisă de Consiliul Federal din 11 mai. Totuși, cantonele sunt libere să decidă
cum doresc să le implementeze.
Cerințe cantonale
Direcția Educație și Volksschulamt Kanton Zürich au decis să deschidă școlile doar „la jumătate”
până la 5 iunie 2020. Este posibil să nu fie mai mult de 15 copii într-o clasă, ceea ce înseamnă, în
limbaj simplu, lecții de jumătate de clasă. De asemenea, numărul de lecții din lecțiile de clasă pentru
copii pe săptămână a fost redus la jumătate. Este posibil ca semiclasele individuale să nu se
amestece, ceea ce duce la un început și la sfârșitul claselor eșalonate. Toate evenimentele școlare,
excursii, excursii școlare și tabere de clasă sunt interzise până la vacanța de vară.
Implementare la școala primară din Regensdorf
Am implementat aceste cerințe cantonale și am planificat cele patru săptămâni din 11 mai până pe
5 iunie. Lecțiile de jumătate de clasă se desfășoară conform unui program special pe care vi-l oferă
profesorul de la grădiniță sau școală. Am decis să lucrăm la clasă doar la materiile de matematică,
germană, engleză, franceză și NMG. Învățarea la distanță de acasă continuă miercuri dimineața
pentru studenți. Veți afla toate detaliile de la profesorul clasei în timp util.
Concept de protecție
Pentru a garanta securitatea și sănătatea copiilor și a profesorilor și a angajaților, regulile de igienă
continuă să se aplice. Însoțitorii casei sunt responsabili de dezinfectarea suprafețelor (cel puțin de
două ori pe zi) și oferă suficiente dispozitive de săpun și prosoape de uscare de unică folosință
pentru a vă spăla pe mâini. Există ventilație regulată în sălile de clasă. Distanța dintre profesor și
copii ar trebui să fie, în general, de 2 metri. Semifuncțiile nu se întâlnesc, iar pauzele sunt eșalonate
și efectuate separat.

Drumul spre școală
Îngrijirea școlară și poliția comunitară vă cer politicos ca părinții să nu-și ducă copilul la școală cu
mașina. Astfel evitați traficul inutil la facilitățile școlii și grădinițele. Trimite-ți copilul la școală exact
la ora convenită, pentru ca sosirea eșalonată și intrarea în școală / grădiniță să meargă lin,
mulțumesc! Pentru dvs. ca părinți (inclusiv rude și cunoscuți), este de așteptat interdicția facilităților
școlare până pe 5 iunie, astfel încât să se întâlnească cât mai puțini adulți. Afise arată acest lucru. Vă
mulțumim pentru înțelegere.
Informații de la Nadine Weibel, șef de asistență extrașcolară
Chiar și la reluarea cursurilor față în față, principiul rămâne că ar trebui să ai grijă de copilul tău
privat acasă, ori de câte ori este posibil. Îngrijirea post-școlară încearcă să ofere îngrijiri
simplificate, în conformitate cu reglementările de igienă și siguranță, cu solicitarea de a profita de
aceasta doar dacă nu te poți organiza altfel. Mai multe informații despre îngrijirea extrașcolară în
perioada 11 mai și probabil până pe 8 iunie 2020 pot fi găsite pe paginile de pornire ale
municipalității și școlii primare din Regensdorf.

Acum sperăm pentru patru săptămâni pozitive pe calea funcționării normale. Cu sprijinul dvs. îl
putem face împreună, vă mulțumesc foarte mult!
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