
 در مدرسه اطالعات برای والدین در مورد روال روزمرە -كرونا 

 
، زرد و قرمز   ن برای محدود كردن شی�ع ابتال در مدرسه  �ك رشته  اقدامایت را به  اجرا گذاشته ا�م. چراغهای راهنمایی با سطحهای س�ب
�شان � دهند كه   كدام اقداِم مهار�  ابتال در مدرسه  در سطح این  رنگهای مختلف اعمال � شود. این وضع�ِت شی�ع ابتال در نروژ  

ن � كند  ما  كدام سطح را در مدرسه  به  اجرا � گذار�م .   است كه   تعینی
 

ف بچه   یب خطر است  مدرسه  ها بهرفنت

ا�� را فراهم خواه�م كرد كه  در   كساین كه   باشند. همه  داشته  دا�ش آموزان �ك مح�ط امن و خویب را در مدرسه  ما مثل سابق �ث
، �س�ار  عفونت خوب   مهار  ما در ا�ام پ�ش رو برای اطمینان از  كار � كنند، برای به��سیت دا�ش آموزان تالش خواهند كرد.   مدرسه 

 نكات ز�ر توجه خواه�م داشت:  طور خاص به  به مراقب خواه�م بود. ما  
  

 . حضور �ابد  «اس.اف.او» �ا كالس بعد از مدرسه و  سه مدر  در هیچ ك� در صورت ب�مار بودن نبا�د  •
 �شور�د.  مدرسه  دستها را قبل از آمدن به  •
ن نظافت خوب در و   ،بهداشت دست •  مهم است.   مدرسه نگه داشنت

 

 خواهد بود؟ چگونه  درسهم ء روزمرە  روال

 : ف ن كنند.  عادی خواهد بود، و�  درسه م روال روزانه  سطح س�ب ان با�د از دست دادن و رو�و� پره�ی  دا�ش آموزان و دب�ی
 

 به صورت تمام وقت باز خواهد بود.   دا�ش آموزها به  برای همه باشند، و مدرسه  جمع كالس � توانند با هم  همه  ح زرد: طس
ون مدرسه  ان با�د از دست دادن، رو�و� و   منظور جدا كردن كالسها از �كد�گر، ح�اط ب�ی تقس�م � شود. دا�ش آموزان و دب�ی

ن كنند.   تجمعات بزرگ پره�ی
 

ی تقس�م خواهند شد.   به دا�ش آموزها  سطح قرمز:  آمدن تعداد دا�ش   شود الزم  احتمال آن خواهد بود كه گروههای كوچك�ت
ن ممكن است از دا�ش آموزان بخواه�م در ساعتهای متفاویت بهمحدود كن�م.   مدرسه  آموزان را به  ب�ایند. ما با�د   مدرسه  همچننی

ی  معیین را با �كد�گر نگه  فاصله  ون خواهند بود، حیت در ساعتهای  را دار�م، و دا�ش آموزان زمان طوالنی�ت عادی  در مح�ط ب�ی
 . در�

 
 

 �و�س مدرسه 

 نقل�ه  هستند، � توانند از ات��وس �ا وس�له  وا�سته  ات��وس مدرسه  به  مدرسه  به رفت و آمد   برای    كه دا�ش آموزاین  : زرد سطح 
با   فاصله دارند، و� رعا�ت �ك م�ت   نگه  كنند. دا�ش آموزها به�ت است با د�گران فاصله   استفادە  مدرسه  د�گری برای رفت و آمد به 

ن  نگه ن�ست هر چند   لزا�د�گر دا�ش آموزان ا  ور  این فاصله داشن�  باشد.   ت داشته با د�گر مسافران �ن

  فاصله  باشند كه  خاطر داشته  با�د به � كنند،   د�گری استفادە  و �ا وسا�ل نقل�ه  ا�ر دا�ش آموزها از ات��وس مدرسه  سطح قرمز: 
ن ضمن انتظار در ا�ستگاە ات��وس رعا�ت كنند.  مناسب را با د�گران در داخل ات دا�ش آموزان پ�شنهاد � شود  به ��وس، و همچننی

 كنند.    استفادە  مدرسه  د�گری برای آمدن به   در صورت مقدور، از وسا�ل نقل�ه 

 
 

ف دا�ش آموزان م همه  آموزش هستند  م به ل�ت
 

كند بدون در نظر    دا�ش آموزان ارائه تحص�� منظ� را برای همه  با�د �ك برنامه  ، و مدرسه دا�ش آموزان حق تحص�ل دارند  همه 
ن اینكه  ، زرد �ا قرمز باشد. و�روس  سطح شی�ع   گرفنت ن  س�ب

 
�د  درسه با ما در م  –ا�ر سئوا� دار�د   �😊�تماس بگ�ی
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