ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ وﯾﮋه٠١-۵٢۵٢۵٧٧١٠٩ :
ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ٬ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و واﻟﺪﯾﻦ

واﻟدﯾن ﻋزﯾز!
ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻣﺣﺗرم!
ﺑﺣران ﮐووﯾد ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮏ ﭼﺎﻟش ﺑزرگ اﺳت .ﻣدرﺳﮫ ھﺎی ﻣﺎ در اﯾن راﺳﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺳﺋوﻟﯾت وﯾژه اﯾﯽ
ﺑﻌﮭده دارﻧد :ھدف ﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﻣدﯾرﯾت آﻣوزﺷﯽ وﯾن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎل آﻣوزﺷﯽ  ٢٠٢٠/٢١ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ﺿﻣن
ﺗﺎﻣﯾن ﺳﻼﻣت داﻧش آﻣوزان ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﺿﻣﯾن روﻧد ﻋﺎدی آﻣوزش ﻣﯾﺳر ﺷود.
ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﺿﻣن ھﻣﮑﺎری ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ورزات آﻣوزش و ﭘرورش و ﺷﮭرداری ﺷﮭروﯾن ﻣﻘررات ﻣرﺑوطﮫ را ﺗرﺗﯾب
دادﯾم ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻣﻘررات ٫ﻣدرﺳﮫ در ھﻔﺗﮫ ھﺎی آﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺧواھد ﺷد .ھر ﮐدام از اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗوﺳﻌﮫ و ﮔﺳﺗرش ﺗﻌداد ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻼﺳﺗر ﯾﺎ ﺧوﺷﮫ اﯾﯽ داده ھﺎ و ﺳﺎﯾر ﭘﺎراﻣﺗرھﺎ ﺗﻐﯾﯾر
ﮐرده و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ „رﻧﮓ ﭼراغ راھﻧﻣﺎ„ ﮐﮫ از طرف دوﻟت ﻓدرال ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﺷود ﻋوض ﺷوﻧد.
ﺑﮫ ﻣﻧظور آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻌﻠﯽ ﺑرای ﺷروع ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺟدﯾد و ھم ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺎﻣﯾن ﯾﮏ
آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﯾده آل ٫ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾﯽ از ﺳواﻻﺗﯽ ﮐﮫ اﻏﻠب ﻣطرح ﻣﯾﺷوﻧد را ﺟﻣﻊ آوری ﮐردﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﺑﻌﻧوان واﻟدﯾن ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﺑوده و ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺟﮭت درﺳت را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻧﺳﺧﮫ ﻣرﺗﺑﺎ ﺑﮫ
روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷده اﯾن داده ھﺎ را ﻧﯾز در ﺳﺎﯾت ﻣدﯾرﯾت آﻣوزش و ﭘرورش ﺷﮭر وﯾن ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ )www.bildung-
 (wien.gv.atﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.

ﺳ و ا ل ھ ﺎی ﻣ ﺗ د ا و ل
 -١آﯾﺎ ﻓرزﻧد ﻣن در ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﻼﻣﺗﯽ در ﺧطر ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ اطﻼﻋﯾﮫ وزارت آﻣوزش و ﭘرورش ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﺎﻧﻧد
اﺳت؟
ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑﮫ ﮐووﯾد  ١٩ﻣﺑﺗﻼ ﺷوﻧد ٫اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧدرت و اﮔر ھم
ﻣﺑﺗﻼ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧﻔﯾف دﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯾﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﻋﻼوه
ﺑر اﯾن در اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس ﺑﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻧﯾز ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر
ﮐوﭼﮑﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻘررات ﺧﺎص ﻣﻧطﻘﮫ اﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﯾزان
رﯾﺳﮏ را در ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن ﺣد آن ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ و داﻧش آﻣوزان
را ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد.
 -٢روز اول ﺷروع ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑل ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد؟

ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﻣﻌﻣول ﺷروع ﺷود .ﺷروع
ﻣدرﺳﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺎﻣل آن اﻧﺟﺎم
ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ ازﻣوﺿوﻋﺎت
آﻣوزﺷﯽ ﺣذف ﻧﻣﯾﺷود و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑﻌد از
ظﮭرھﺎ و ﮐﻼس ھﺎی ﻣﺗﻔرﻗﮫ در ﮔروه ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﻌﻣول
ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﻧظم و ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد.
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 -٣از طرف دوﻟت ﻓدرال ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﭼراغ راھﻧﻣﺎ ﺑﺎ
 ۴رﻧﮓ )ﺳﺑز٫زرد ٫ﻧﺎزﻧﺟﯽ ٫ﻗرﻣز( ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ
ﺗداﺑﯾر ﺧﺎص ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ آن وﺻل اﺳت .ﮐﺟﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﯾم اﯾن ﭼراغ ھﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾم و ﭼطور ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ
ﻣدرﺳﮫ ﮐدام رﻧﮓ را دارد؟

ﻣدارس رﻧﮓ ﻣﺧﺻوص ﺧود را روی وﺑﺳﺎﯾت ﺧود و
ھﻣﭼﻧﯾن در ﻗﺳﻣت ورودی ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺧواھﻧد ﮔذاﺷت.
رﻧﮓ ﭼراغ ﻣﺧﺻوص وﯾن را ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺳﺎﯾت
 www.bildung-wien.gv.atﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.

 -۴آﯾﺎ اﺟﺎزه دارم ﺑﻌﻧوان ﺳرﭘرﺳت ٫ﮐودک ﺧود را در ھﻣراھﯽ ﮐودﮐﺎن ﺗوﺳط واﻟدﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد اﺻوﻻ و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ
روز اول ﻣدرﺳﮫ در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ ھﻣراھﯽ ﮐﻧم؟
ﻗواﻧﯾن ﻣﻌﻣول ﻣدرﺳﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن اﻣرﺗﺎ
ﭼﮫ ﺣد اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺷراﯾط اﺗﺎق ھﺎی ﻣوﺟود
در ﻣﮑﺎن ﻣورد ﻧظر دارد .ﻟطﻔﺎ اطﻼﻋﺎت ﻻزم را از روز
ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ﺳوم ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر در ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ از طرﯾق ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ
وﺑﺳﺎﯾت ﻣدرﺳﮫ ﮐﺳب ﮐﻧﯾد!
 -۵ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐودک ﺧود ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﺑدھم ﮐﮫ ھﻣراه ﺧود ﺑﻠﮫ ٫ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ از ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی آﻣوزﺷﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟
ﻣﻣﮑن اﺳت زدن ﻣﺎﺳﮏ اﺟﺑﺎری ﺑﺎﺷد.

 -۶آﯾﺎ ﮐودک ﻣن ﺑﺎﯾد در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ ﻣﺎﺳﮏ اﯾن اﻣر ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ رﻧﮓ ﭼراغ راھﻧﻣﺎ دارد .در ﮐﻼس ھﺎی
ﺑزﻧد؟
درس در ﺻورﺗﯽ زدن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮫ ﺻورت اﺟﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ
رﻧﮓ ﭼراغ راھﻧﻣﺎ ﻗرﻣز ﺑﺎﺷد.
 -٧آﯾﺎ ﮐودک ﻣن ﺑﺎﯾد در ﻣوﻗﻊ ﺗدرﯾس ﻣﺎﺳﮏ ﺑﮫ ﺧﯾر.
ﺻورت ﺑزﻧد؟
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭘﯾﺷﮕﯾری از ازدﺣﺎم و ﺷﻠوﻏﯽ در آﻏﺎز ﺗدرﯾس
 -٨ﺗرﺗﯾب وﺻف ورود:
آﯾﺎ ﺑرای ﺷروع ﺗدرﯾس ﺗرﺗﯾب ﺧﺎﺻﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن ﺗدﺑﯾر ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .اﯾن ﺗﺻﻣﯾم در
ﻣﺣل ھر ﻣدرﺳﮫ اﺗﺧﺎذ ﺧواھد ﺷد.
ﻣﯾﺷود؟
 -٩ﺟﻠﺳﮫ اوﻟﯾﺎ و ﻣرﺑﯾﺎن اﻣﺳﺎل ﺑﮫ ﭼﮫ ﺷﮑل ﺧواھد ﺑرای ﻣﺷﺎوره و اﻋﻼم ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﺗﺧﺎذ ﺷده در ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎ
و ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎ و ﮔروھﮭﺎی ﻣﺗﺧﺻص ھﻣﮑﺎر ﻣدرﺳﮫ ﻣﻣﮑن
ﺑود؟
اﺳت دﻋوت ﺷوﯾد و اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺻرف ﻧظر از رﻧﮓ ﭼراغ
راھﻧﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺣﺿوری ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد اﻣﺎ از طرﯾق
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ دﻋوت ﺧواھﯾد ﺷد .ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اداری ﻧﯾز ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﮫ ﺷﮑل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺗﺧﺎذ ﺷوﻧد.
 -١٠روزھﺎی ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔزار ﺧواھﻧد ﺷد؟

ﺻرف ﻧظر از ﺗدرﯾس ﺑﺎﯾد از ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن اﻓراد
زﯾﺎدی ھﻣزﻣﺎن درﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ ﺣﺿور ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧﻧد٫
ﭘرھﯾز ﺷود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺑﺎﯾد از اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﺟﯾﺗﺎل
ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط و ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣطﻠوب ﺷود.
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 -١١آﯾﺎ ﻣراﺳﻣﯽ در ﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد؟

اﺻوﻻ ﺑﻠﮫ ٫ﻣراﺳم ﻣدرﺳﮫ و ﻣراﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ
ھﺳﺗﻧد اﺟﺎزه دارﻧد ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﮐووﯾد  ١٩ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی و اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد اﻣﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺿﻣﯾن رﻋﺎﯾت
ﻣوازﯾن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣدت ﻣراﺳم ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد.
ﺑرای ھرﮐدام از ﻣراﺳم ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل از رﯾﺳﮏ
ھﺎی ﻣوﺟود ﺗوﺳط ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود و اﯾن ﺗﺟزﯾﮫ  -ﺗﺣﻠﯾل
ﺑﮫ اطﻼع ﻣدﯾرﯾت آﻣوزش و ﭘرورش ﻧﯾز رﺳﺎﻧده ﺷود.

 -١٢آﯾﺎ ﮐودﮐﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد در اﯾن ﺳﺎل آﻣوزﺷﯽ در اﯾن ﺗﺻﻣﯾم در ﻣﺣل ھر ﻣدرﺳﮫ و ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺳرﭘرﺳت
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک اﺗﺧﺎذ ﻣﯾﺷود و ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ رﻧﮓ ﭼراغ
ﭘروژه ھﺎی ھﻔﺗﮕﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد؟
راھﻧﻣﺎی ﻣدرﺳﮫ دارد.

 -١٣آﯾﺎ ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم ﻓرزﻧد ﺧود را در ﺳﺎل آﻣوزﺷﯽ ﺑرای داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺟزو ﮔروه ھﺎی رﯾﺳﮏ ھﺳﺗﻧد ٫ﯾﺎ ﺑﮫ
ﻣدرﺳﮫ آﻣدن آﻧﮭﺎ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آﻣﺎر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری روﺑﮫ
ﭘﯾش رو از ﺗدرﯾس ﻣدرﺳﮫ ﺧﺎرج ﮐﻧم؟
اﻓزاﯾش اﺳت ٫ﺑراﯾﺷﺎن ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ
ﺑﺎ اﻓرادی در ﺳﮑوﻧت ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺟزو ﮔروه ھﺎی رﯾﺳﮏ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد ٫اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .اﯾن داﻧش آﻣوزان ﻣﯾﺗواﻧﻧد
در ﻗﺑﺎل اراﺋﮫ ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ از آﻣوزش ﺣﺿوری ﻣﻌﺎف
ﺷوﻧد.
 -١۴ﻣن ﺑﻌﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﮐودک از ﮐروﻧﺎ اﯾن ﮔواھﯽ ﻓﻘط ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐودک ﻣﯾﺷود.
ﻣﯾﺗرﺳم .ﺑرای ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﺻﺎدر
ﺷود؟ ﺑرای ﮐودک ﯾﺎ ﻣﺎدر؟

 -١۵اﮔر ﻓرزﻧد ﻣن در ﺗدرﯾس ﺷرﮐت ﻧﮑﻧد ٫ﭼﮫ طور داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ دارﻧد ﻏﯾﺑﺗﺷﺎن ﻣوﺟﮫ
ﺣﺳﺎب ﺷده و ﺑﺎﯾد ﻣواد آﻣوزﺷﯽ را ﺧودﺷﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد.
ﻣﯾﺗواﻧد ﻣواد آﻣوزﺷﯽ را ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورد؟
ﻣﻘررات دﻗﯾق ﺗر اﯾن اﻣر را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻣﺎن و ﻣدﯾران ﻣدرﺳﮫ
ﻣرﺑوطﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﯾد.

 -١۶ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت دﯾﻧﯽ ﭼطور؟ آﯾﺎ اﯾن ﮐﻼس ھﺎ طﺑق ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘررات ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﻼس ھﺎی ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت دﯾﻧﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﻧرﻣﺎل ﺑرﮔزار ﺷوﻧد .در ﺧﺻوص ﻣراﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ﻣﻌﻣول ﺑرﮔزار ﺧواھﻧد ﺷد؟
ﮐﻼس ھﺎی زﯾﺎدی اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود ﺑﺎﯾد اﺗﺎق ھﺎی ﺑزرﮔﺗری در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ
اﯾﻣﻧﯽ ﻓراھم ﺷود.
ﻣﺳﻠﻣﺎ ﺳواﻻت زﯾﺎد دﯾﮕری ﻧﯾز وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد از ﺧود ﻣﯾﭘرﺳﯾد ٫ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﻌدی ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯾدھﯾم.
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﯿﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻤﺎس وﯾﮋه ﺑﺮای داﻧﺶ
آﻣﻮزان Rﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ وﯾﮋه٠١-۵٢۵٢۵٧٧١٠٩ :
)دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ از ﺳﺎﻋﺖ  ٧:٣٠ﺻﺒﺢ ﺗﺎ .(١۵:٣٠
ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت در:
ﺳﺎﯾت ﻣدﯾرﯾت آﻣوزش و ﭘرورش وﯾن ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽwww.bildung-wien.gv.at :
ﺳﺎﯾت وزارت آﻣوزش و ﭘرورش ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽwww.bmbwf.gv.at :
اطﻼﻋﺎت ﺿروری اﺿﺎﻓﮫ ﺑر ﺳﺎزﻣﺎن :وﯾن ﮐﻣپ ھﺎی ﭘﺎﯾﯾزی ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻧدازد
ﻣدرﺳﮫ ھﺎ ﺷروع ﻣﯾﺷوﻧد اﻣﺎ ﺗﻌطﯾﻼت ﺑﻌدی ﭼﻧدان ھم دور ﻧﯾﺳﺗﻧد .از آﺧر ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺗﻌطﯾﻼت ﭘﺎﯾﯾزی در
ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳت .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎر وظﺎﯾف ﺧﺎﻧواده ھﺎ را از ﺑﯾن ﺑرده و ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻋﺎﻟﯽ را اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﮐﻧﯾم٫
وﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﮐﻣپ ھﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﮭر را در ﭘﺎﯾﯾز ﻧﯾز اداﻣﮫ ﻣﯾدھد و ﮐﻣپ ﭘﺎﯾﯾزی را اراﺋﮫ ﻣﯾدھد .ﮐودﮐﺎن
ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ طور دﻗﯾق در ٣٠ﻣﺣل ﻣﺷﺧص ﺷده در ﺳرﺗﺎﺳر وﯾن در ﮐﻣپ ھﺎی روزاﻧﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ٫.ھزﯾﻧﮫ ﺷرﮐت در
اﯾن ﮐﻣپ ھﺎ ھﻔﺗﮫ اﯾﯽ  ۵٠ﯾورو ﺑﮫ ھﻣراه ﻧﺎھﺎر ﻣﯾﺑﺎﺷد ٫در اﯾن ﮐﻣپ ھﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اوﻗﺎت ﻓراﻏت ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟﺑﯽ اراﺋﮫ
ﻣﯾﺷود .اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم و ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾن ﮐﻼس ھﺎ را ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺳﺎﯾت www.ferieninwien.at :ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾد.
اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﺑﺎ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن از ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾم .ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧدﺗﺎن
ﯾﮏ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺧوﺑﯽ را آرزو ﻣﯾﮑﻧﯾم.
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