کالس درس با شرایط آب و هوایی

شدید.

اطالعات برای والدین و دانش آموزان  25آگوست 2022
والدین و دانش آموزان عزیز
شرایط آب و هوایی شدید مانند طوفان یا بارش برف سنگین گاهی ممکن است به صورت
غیر منتظره اتفاق بیفتد.
گرچه معموال در زمان مناسب توسط پیش بینی هواشناسی اعالم می شوداغلب دشوار
است که ارزیابی کنیم که چگونه آنها مناطق مختلف شهری را در زمان های متفاوت
تحت تاثیر قرار میدهد.
با این نامه ما میخواهیم به اطالع شما برسانیم که ,در صورت شرایط سنگین آب و
هوایی مدارس  ,کالس های شهر برمر هافن به چه صورت برگزار می شود.
-1طوفان بارش سنگین برف و یا زمین صاف یخ زده
اگر یک وضعیت و شرایط آب و هوایی سنگین آشکار شود ,تمام مدارس از سوی اداره
کل مدرسه ها آموزش و پرورش در مورد تغییر در شرایط کالس درس مطلع خواهند
شد,تا جایی که این اطالعیه حداکثر تا ساعت  12به مدارس اعالم می شود.مدارس به
والدین و دانش اموزان به سرعت در مورد تغییر در ساعت دروس اعالم میکند.
این اطالعیه از طریق روش های معمول اطالع رسانی مدرسه (مانند هوم پیج یا صفحه
یادگیری و یا شولکلود)اعالم خواهد شد.هیچ اطالعیه رادیویی وجود نخواهد داشت.در
شرایط آب و هوایی شدید دانش آموزان از طریق آموزش از راه دور تدریس می
شوند.حضور اجباری در مدرسه در این مدت متوقف خواهد شد.
موارد زیر برای سطوح مختلف مدرسه اعمال میگردد
مدارس ابتدایی
در مدارس ابتدیی یا دانش آموزان بسته آموزشی و یا به صورت دیجیتال کالس درس در
خانه تشکیل می شود.در صورت درخواست والدین دانش آموزان میتوانند برای تکالیف
مدرسه مخصوصا برای شرکت کنندگان دروس دیجیتالی به مدرسه بیایند.
در این صورت وظیفه مراقبت و نظارت مدرسه بر اساس نوع مدرسه مورد نظر(دبستان
ابتدایی و یا مدرسه تمام روز یا مدارس موظف تمام روز )میباشد.

لطفا توجه داشته باشید که خدمات رانندگی در این تشکیل نمی گردند.برای دانش آموزان
که نیاز به پشتیبانی دارند خدمات پشتیبانی در سال ارایه میگردد.
مدارس سطح (1اوبا شوله و لوید گیمنازیوم  5تا )9در این مدارس آموزش به شکل
دیجیتال ارایه میگردد
بنا به درخواست والدین,دانش آموزان سطح  5و  6می توانند برای شرکت دردروس از
راه دور به شکل دیجیتالی از مدارس مربوطه بازدید نمایند.
مدارس سطح ( 2گیمنازیاله اوبا اشتوفه شوله های بقوف )در مدارس سطح  2مثل
مدارس بزرگساالن (آبند شوله )آموزش از راه دور دیجیتالی براساس جدول زمانی توسط
آموزگاران مربوطه انجام می گردد.
-2دمای باالی محیط
دمای باالی محیط هم تاثیرات بسیار متفاوتی بر تک تک اتاق های مدرسه دارد به همین
دلیل است که آموزش در این موارد باید براساس شرایط ساختاری هر مدرسه باشد.
اساسا همه مدارس اقدامات احتیاطی را برای یک تدریس مناسب برای دانش آموزان
انجام می دهد.حتی زمانیکه درجه حرارت هوا باال باشد.خصوصا معلمان مکان درس
خود و یا سرعت دروس را با شرایط آب و هوایی تطبیق می دهند.و البته کاهش عملکرد
دانش آموزان را مدنظر میگیرند.این امر بخصوص برای درس ورزش صدق میکند.
بررسی عملکرد کالسی یا آزمون های کالسی و امتحانات به تعویق میفتد مگر اینکه دلیل
قانع کننده ای بر خالف آن وجود داشته باشد.
کوتاه کردن زمان کالس به دلیل گرما فقط در موارد استثنایی توسط نظارت مدرسه انجام
میگیرد.
در صورتیکه دانش آموزان در معرض خطرات سالمتی ناشی از گرما باشند مثال به دلیل
بیماری های قلبی عروقی میتوانند از شرکت در کالس معاف شوند.سپس در محدوده
امکانات مدرسه ,آموزش از راه دور دریافت خواهند کرد.
 -3دود
در موارد بسیار نادر سطوح باالی دایمی آلودگی هوا ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای
( دود)در تمامی سطوح مدارس بر اساس بند  1اطالعاتی داده می شود.
اگر در مورد این نامه اطالع رسانی سوالی داشتید با مدیریت مدرسه مربوطه و یا با
هییت نظارت مدرسه تماس حاصل فر مایید.
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