SEESTADT BREMERHAVEN
Dezernat IV

Der Magistrat
Dezernat IV
Öffnungszeiten:
Mo. bis Do. 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Pentru părinții și tutorii legali a elevilor care fregventează școlile din orașul Bremerhaven

Fr. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Stadthaus 1, 2. OG, Zi. 231
Auskunft erteilt:
Herr Frost
Tel.: 0471 590 2203
Fax: 0471 590 2090
e-mail: Michael.Frost
@magistrat.bremerhaven.de
Datum:

Mult stimate doamne și domni.
Dragi părinți,
împreună cu tot personalul școlii suntem nespus de bucuroși să vă întimpinăm în noul an școlar.
Provocările sunt destul de mari, deoarece pandemia Corona nu a fost
încă depășită. Din păcate acest lucru este dovedit de numărul din ce în
ce mai mare de infecții.
Pentru noi este foarte important să le garantăm copiilor dvs. accesul la
educație precum și siguranța cuvenită pe parcursul orelor. Pentru ca
acest lucru să ne reușească avem nevoie de sprijinul și ajutorul dvs.
Sper ca a-ți petrecut vacanța liniștit și plăcut. Vă reamintim că trebuie să
anunțați departamentul de sănătate, dacă tocmai v-ați întors dintr-o zonă
cu risc sporit de infectare. (Tel. 590-2935 oder 590- 2353, email: scoutreisen@magistrat.bremerhaven.de). Lista zonelor cu risc sporit de infectare o puteți găsi pe site-ul institutului Robert Koch (www.rki.de).
Regulile pentru protejarea sănătății noastre rămîn și de acum încolo de o
importanță majoră. Aerisirea în mod regulat a încăperilor, spălarea
mînilor și purtarea măștilor de protecție în spații publice rămîn a fi la fel
de importante pe viitor. Amintițile copiilor aceste reguli și practicațile împreună.
În special aceste reguli, trebuie urmate de angajații și copiii care aparțin
grupei de risc. Profesorii afectați nu vor preda lecțiile în școală. Ei vor
preda digital la distanță sau ve-ți prelua alte sarcini de la școală.
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conceptul său de igienă. Dacă un copil nu poate fregventa lecțiile din
motive medicale, este necesar un certificat medical pentru scutirea fregventării de la începutul anului școlar.
Acum vă doresc dvs. și copiilor dumneavoastră precum și tuturor
angajaților un început de an școlar cu succes, în ciuda condițiilor dificile.
Aveți grijă unul de celălalt și rămîneți sănătoși!
Cu multă stimă și respect,

Michael Frost
Consiliul municipal.

