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  خاتمه مکاتب در این سال متفاوت خواهد بود  
 .تابستان نزدیک است و بدین ترتیب پایین مکاتب هم متفاوت خواهد بود

 
پیشاپیش تابستان خاص خواهد بود.کامال به طور که پایان تحصیالت صورت میگیرد شما آشکار است که باید روز اخیر مکاتب د 

معلومات در باره کارکنان آنجا بدست خواهید آورد، اما این به شکل یک تعطیلی رسمی با داشتن گروه کوچکتر بیدون اشتراک والدین و 
 .ه این همه به دلیل ویروس کرونا میباشداقارب نزدیک صورت خواهد گرفت. برای اطمینان بیشتر میتوان گفت ک

 
برای تصمیم گیری این روز سنتی برای تجلیل تعطیلی رسمی مکاتب یکی از اقدام های متقابل شهرداری میباشد و این حکم برای کاهش 

 .دادن پخش ویروس در جامعه میباشد
یروس کرونا است نجات بدهیم. به همین دلیل ما همه مسئولیت نجات دادن سالخوردگان و گروه ویژه به معرض آغشته شده به و 

میخواهیم از شما درخواست کنیم که پیشنهاد های وزارت را مورد تعقیب قرار دهید اگر شما برنامهَ خصوصی برای تجلیل تعطیلی 
داشتن یک جشن تعطیلی و داشتن یک محفل با دعوت مهمان ها خیلی دلپذیر است اما در این حالت کامال نامناسب میباشد. .  مکاتب دارید

 .مالقات کردن همدیگر میتواند در آینده صورت گیرد
 

شهرداری به پخش رسیده بود مهم میباشد. یکی از   به عنوان سرپرست یا والدین همچنان تعقیب کردن تمام نقطه های اساسی که از طریق
 .اشد. تشکر که در این بخش همکاری می نماییدطرز تفکر های دیگر برای کاهش ویروس داشتن مسئولیت همگانی و با هم میب

 
 نقطه های اساسی برای مدارس و کودکستان ها

 اطفال با داشتن تب، سرفه و تنگی نفس باید در خانه بمانند. 

 : حتا با داشتن با داشتن امراض های جزئی مانند آب آب دماغ یا سرما خوردگی و یا داشتن مقدار کمی گلون دردی. 

 :  کامال رها از عالئم مریضی باشد دو روز قبل اینکه به مکاتب فرستاده میشونداطفال باید. 

 :  اطفال که صحتمند اند باید به شکل عادی به مدارس خود بیایند با وجود اینکه اعضای دیگر خانواده مریض باشد. در مکاتب
 .ابتدائه این موضوع به صورت تحصیالت اجباری برای اطفال درج شده است
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