Hazaragi
هزاره گی

والدین و سرپرستان محترم،
تشکر از کمک از شمو د دوارن ترم  .3درس خواندو از خانه میتنه سخت باشه ،ولی شاگردای از مو خیلی خوب درس
خواندن .مکتب از مو همرای هر شادگرد که از درس خو پس منده کمک مونه.
ترم  4بلدی شاگردا د ویکتوریا مهم استه و استادا درس با کیفیت خوب بلدی تمام میدیه.
اگر زوز اد از شمو روی د روی درس میخوانه یا از خانه ،مو توجه مونی که هرشاگرد را کمک کنی قد سالمتی ونیازمندی
یادگرفتون شی و نیاز مندی شی که د صنف دیگه بوره ،کار کنه یا درس خواندون خو ادامه بیدیه.

ترم  :4درس خواندو د مکتب
مو میخوایی هرقدر زود که امکان شی باشه شاگردا پس د مکتب بوره درس بخوانه ،د یک طریق که محفوظ باشه .ای تید
شدون وایرس کرونا ) (COVID-19را آهسته مونه.
بلدی ازیکه شاگردا و فامیالی شی محفوظ بومنه ،شاگردا د صنفهای مختلف د وقتهای مختلف د مکتب پس مورن.
شاگردای صنف  8تا صنف 10
ازروز دوشنبه  5اوکتوبر ،درس خواندو از راه دورمطابق نیاز شاگردا ادامه دیره ،شاگردا د مکتب از روزدوشنبه تاریخ 26
اوکتوبر مورن.

سالمتی و امنیت
وقتی که شاگرداپس د مکتب بلدی درس خواندو مورن ،مو کمک مونی که شاگردا ،کارگرای مکتب ،فامیال و کمیونتی را
سالمت و محفوظ نگاه کنی .ای به معنی که مکتب د وقتهای مختلف شروع و ختم موشه ،رفت وآمد والدین را دبین مکتب کم
مونی ونظافت و فاصله فزیکی را خوب صیه رعایت مونی .
لطفا ازیکجای شدو د دروازه مکتب خودداری کنین و اگر داخل مکتب شودین فاصله  1.5متر را از یک نفر کالن دیگه
مراعات کنین.
همچنان لطفا بلدی زوستون خو که از طریق سرویس مکتب یا سرویس عمومی د مکتب مین یاد آوری کنین که:
•
•
•
•

نظافت را خوب صیه رعایت کنه ،از مواد ضد غفونی استفاده کنه و دستهای خو بوشیه
از دیگرو فاصله بیگرن د جای که میتنن
ماسک بوپشن (شاگردای دوران لیسه)
د خانه بیشین و معاینه شونن اگر احساس مریضی مونن.
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چیزی که بلدی از مو مهم استه
د ترم  ،4بلدی مکتب از موسه چیز مهم استه .ای یک رقم استه بلدی تمام شاگردای که چی ازخانه درس میخوانه یا از مکتب.
صحت روانی و تندرستی
از همه مهمترتندرستی استه ،مخصوصا صحت روانی تمام شاگردا.
ای به معنی اینکه تمام منبع خو را بلدی کمک شاگردای نیاز مند استفاده مونی.
یادگیری و برتری
مو کمک مونی شاگردای که نیاز دیره که خود خو د درسهای خو بیرسنه  ،و درس دیدو را ادامه بیدی بلدی ازوشاگردای که
ازخانه خوب درس خوانده.
انتقال
مو میخوایی که کمک کنی که زوستو به کامیابی از کودکستان د صنفهای اولیه ،از صفن  6د صنف ،7و از صنف  12بلدی
کار یا درس و یادگیری بوره.
مو موفامی که بعضی فامیال نگران استه که زوزاد شی باید یک صنف را دوباره بخوانه .بهترین انتخاب بلدی هرزوزاد ای
استه که قنجغه همصنفی های خو بومنه و د صنف باالتر بوره .مو بهترین راههای درسی را استفاده مونی که شاگردا را کمک
کنی تا نیازمندی درسی خو پوره کنن.
مکتب از ادامه میدیه که نیازمندی شاگردا را پوره کنه و مو چیم درای آخر سال  2020و سال  2021استه .
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