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SEESTADT BREMERHAVEN 
 

Der Magistrat 

 

 شهر برمرهافن

 شهرداری

 اطالعات مربوط به آموزش اجباری در ایالت برمن

 والدین عزیز و سرپرستان حقوقی عزیز,

 

قانون مدرسه در ایالت برمن مشمول  55تمامی کودکانی که در شهر برمرهافن در مدرسه شرکت می کنند,طبق ماده 

 آموزش اجباری می باشند.

کرونا هم صدق می کند.که از طریق آن حضور در مدرسه فقط با محدودیت می آموزش اجباری حتی در مورد وضعیت 

 تواند انجام شود.

مدرسه و آموزش اجباری در حال حاضر شامل کالسهای حضوری در مدرسه و یادگیری در خانه و همچنین سایر برنامه 

 های الزامی مدرسه است.

ل بعضی محدودیت ها قادر به رعایت بهداشت و رعایت کردن دانش آموزانی که متعلق به گروه پرخطر هستند,یا به دلی

 فاصله نمی باشند,می توانند از شرکت در کالسهای حضوری درسی معاف شوند.

 این همچنین در مورد کودکانی که در یک خانواده با اقوام متعلق به گروه پرخطر می باشند هم صادق است.

رسانی کتبی از سرپرست به مدرسه الزم است.گواهی پزشکی الزامی نمی باشد ولی اما اطالع   

 معافیت از آموزش کالسهای حضوری به معنای معافیت از آموزش نمی باشد.

شرکت می کند و فرزند شما تکالیفش را که از مدرسه دریافت می کند را در منزل انجام  فرزند شما درخانه در یادگیری

 می دهد.

هنگام تعطیالت و یا تمدید تعطیالت اساسا اعطا نمی گردد. زوداجازه شروع توجه داشته باشید:  لطفا  

صدق می کند.در مورد تعطیالت تابستانی هم  2020/2021این آیین نامه برای همه تعطیالت مدرسه در سال تحصیلی 

 صدق می کند.

غیبت های ناشی از بیماری در روزهای مدرسه در ارتباط مستقیم با تعطیالت ,باید اساسا از طریق یک گواهی پزشکی 

 انجام گردد. 

مدرسه و یا بعد از تعطیالت مدرسه می باشد.همچنین این امر از یک روز قبل از   

 عذرخواهی هایی که توسط والدین نوشته شده است ,برای این دوره ها پذیرفته نمی شود.
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ن مرتکب تخلف می گردید.قانون مدارس ایالت برم 65د,طبق ماده ناگر فرزندتان بدون اجازه از مدرسه دور بمان  

این جرم با جریمه نقدی همراه است.جریمه بسته به موضوع تعیین می گردد.و آن با کمک هزینه کودک که در حال 

یورو می باشد تطبیق می گردد. 00/204حاضر  

لطفا توجه فرمایید.   

Schulamt Bremerhaven. 

05.06.2020 

 

  

 


