Dersên di şert û mercên giran ên hewayê de.
Agahdarî ji bo dêûbav û xwendekaran
(ji 25ê Tebaxê, 2022)

Dê û bavên hêja,
xwendekarên hêja,

Şert û mercên giran ên hewayê yên wekî bahoz, barîna berfê an qeşa reş carinan bi şiddeteke
neçaverêkirî çêdibin. Her çend ew bi gelemperî di demek baş de ji hêla pêşbîniyên hewayê ve têne
ragihandin, pir caran dijwar e ku meriv binirxîne ka ew ê çawa di demên cûda de bandorê li herêmên
bajarî yên ferdî bikin.
Bi vê nameyê em dixwazin we agahdar bikin ku li dibistanên bajarê Bremerhavenê di şert û mercên
giran ên hewayê de ders tê dayîn:
1. Bahoza, barîna berfa giran an qeşa reş
Ger rewşek hewaya tund diyar bibe, dê hemî dibistan ji hêla desthilatdariya dibistanê ve derbarê
guhertina hînkirinê de bêne agahdar kirin. Bi qasî ku tê dîtin, ev teblîxat wê herî dereng saet di 12:00
de ji dibistanan re bê şandin. Dibistan dê di demek zû de dêûbav û xwendekaran li ser guhertinên
hînkirinê agahdar bikin.
Agahdarî dê bi prosedurên raporkirina dibistanê yên adetî (rûpel, fêrbûna wê, schulcloud, ....) were
ragihandin. daxuyaniyên radyoyê tune.
Di şert û mercên giran ên hewayê de, dê hemî xwendekar fêrbûna ji dûr ve mecbûrî bibin. Di vê
heyamê de çûna mecbûrî ya dibistanê dê were sekinandin.
Ya jêrîn ji bo astên dibistanên kesane derbas dibe:
dibistanên seretayî
• Li dibistanên seretayî, şagird an pakêtek malzemeyên ku li malê dixebitin distînin an jî ders ji malê
bi forma dîjîtal têne dayîn.
• Li ser daxwaza dê û bavan, divê şagird karibin werin dibistana xwe da ku li ser karan bixebitin an jî
beşdarî dersên dîjîtal bibin.
Di vê rewşê de, erka lênêrînê û çavdêriyê ya dibistanê li gorî celebê dibistana navborî ye (dibistana
seretayî ya pêbawer, dibistana hemî-rojî ya vekirî, dibistana hemî-rojî ya girêdayî). Ji kerema xwe
not: karûbarên ajotinê naqedin. Ji bo xwendekarên ji qada têgihîştin û pêşveçûnê, di hemî salan de
karûbarek piştgirî heye.
Dibistanên navîn ên jêrîn (dibistanên bilind, Lloyd Gymnasium salên 5 heta 9)
• Fêrbûna ji dûr ve bi forma dîjîtal li dibistanên amadeyî yên jêrîn pêk tê.

• Li ser daxwaza dêûbavan, xwendekarên polên 5 û 6 divê bikaribin biçin dibistanên xwe yên têkildar
da ku beşdarî fêrbûna dûr a dîjîtal bibin.

Dibistanên asta navîn II (dibistanên navîn, dibistanên pîşeyî)
Li dibistanên li ser asta navîn û her weha li dibistanên mezinan (dibistanên êvarê), hînbûna dîjîtal ji
dûr ve li gorî demjimêr ji hêla mamosteyên dersê ve tê kirin.
2. Germahiya derve ya bilind
Germahiya zêde ya derve bandorên pir cûda li ser odeyên takekesî yên dibistanên me dike, ji ber vê
yekê hînkirin di van rewşan de pêdivî ye ku li gorî şert û mercên avahîsaziyê yên dibistana kesane be.
Di prensîbê de, hemî dibistan dê tedbîran bigirin da ku hînkirina guncan ji xwendekaran re misoger
bikin jî dema ku germahiya derve bilind be. Mînakî, mamoste dê form, cîh û leza dersên xwe li gorî
şert û mercên avhewa biguncînin û helbet her kêmbûna performansa xwendekaran li ber çavan
bigirin. Ev bi taybetî ji bo perwerdehiya fizîkî derbas dibe.
Vekolînên performansê yên plankirî yên wekî ceribandinên polê an azmûnan dê bêne paşxistin heya
ku sedemên berevajî vê yekê nebin.
Kurtkirina dersan ji ber germê an jî bidawîbûna pêşwext ya dersan ("bê germ") tenê di rewşên
awarte yên pir taybetî de ji hêla desteya çavdêriya dibistanê ve tê kirin.
Ger xwendekar ji germê di xetereya tenduristiyê de bin, mînakî ji ber nexweşiyên dil û damarî, ew
dikarin ji bo wê rojê beşdarî dersên rûbirû bibin. Dûv re ew ê di çarçoveya îmkanên dibistanê de
fêrbûna dûr bistînin.
3. mûj
Di rewşek pir kêm a domdar bilindbûna pîsbûna hewayê ya ji ber belavokan (smog) de, hînkirina li
dibistanan di hemî astên dibistanê de li ser bingeha xala 1-ê ya vê nameya agahdariyê ye.

Ger pirsên we di derbarê vê nameya agahdariyê de hebin, ji kerema xwe bi rêveberiya dibistanê ya
têkildar an lijneya çavdêriya dibistanê re têkilî daynin.

îmze kirin

Swantje Husken
serokê lijneya dibistanê

