
,ز*(ع نیدلاو  

?دنز نانچمه انوروک 67گ همه یرام.ب
@

 O.صحت لاس رد دوخ سرادم رد م.هاوخ I ام اما .دراد دوخ 67ثات تحت ار ام 
2020R21 ما دح اتUب هچره ناX6شZ [ات تال.طعت زا دع_ ام .م.هد هئارا یروضح یاه سالcاتسfg [ه_ هجوت ا_ ار دوخ را 

 یاه همانرب  و تامازلا قباطم ەراmود lرد یاه سال] هک تسانعم ناد_ نیا .درک م.هاوخ عوij .-انوروک تاررقم
.دش دنهاوخ رازگرب fsانوروک ی67گ همه طqاij رد اما ،lرد  

.م*راد زا.ن 67gن امش کم] ه_ ،م.هد ماجنا مه ا_ ار را] نیا م.ناوتب هکنیا یارب  

 هک م.هاوخ_ امش زا لاح 7g~ع رد و م*زاس ەا{آ سرادم ەدش یز*ر حzط همانرب دروم رد ار امش م.هاوخ I تاعالطا نیا ا_
افطل .د.نک ت�حص دوخ نادنزرف ا_ دqدج 7g~ناوق دروم رد

�
 �Zمالس و دوخ دنزرف �Zمالس ظفح  یارب -  را] نیا یارب

.درب دهاوخن نامز نیا زا 6ZشXب را] نیا .د*راذگ_ نامز هق.قد ۱۰ - نارگqد

 دنور 7 رامش ه3 اساسا دراوم نیا

 ،دو67م رامش ه_ نا�ام] انوروک سور*و ا_ ەزرا�م یارب تلود همان 7g~یآ 7g~ناوق ،هسردم زا دع_ و هسردم رد ،هسردم ەار رد
 و هفi بادآ  تqاعر ،هلصاف ظفح :م.نک I تqاعر نونک ات راهب لصف زا ار نآ ام همه هک �Zشادهب 7g~ناوق هلمج زا

.اه تسد ررکم Zg~سش و هسطع  

 TAUفر ەزاجا ،دPد ناشM ار ازنالوفنآ ف=فخ مئالع طقف A@ح ا< دشا3 رام=ب ر;ا امش دنزرف :هک تسا نیا نوناق ن*6Zمهم
?دروخامi .دشا_ I رادروخرب یا ەژ*و ت.مها زا نون�ا اما ،تسا ەدوب 7g~ناوق ءزج هشXمه نیا - درادن ار هسردم ه3

@
 ه_ 

  نا.ب هک دنهد هئارا �شزپ �اوگ دنناوت I اq دنرادن یرام.ب مئالع هک fgازومآ ش�اد طقف .تسا عیاش 67gیا� رد ەژ*و
.دنیا.ب هسردم ه_ دنناوت I ،دراد )یژرلآ لاثم ناونع ه_( یرگqد ل.لد اهنآ مئالع دنک.م  

.د*راذگ_ نا.م رد سال] ملعم ا_ ار ع¤ضوم نیا افطل ،دراد دوجو امش دنزرف یارب Wاخ A@مالس تارطخ ر¢ا  

افطل ،دqدرگ Iرب ترفاسم زا ناتدنزرف ا_ ر¢ا
�

 رد ەژ*و ه_ رما نیا .د.نک تqاعر 67gن ار انوروک تس\ و هنیطنرق TYUناوق 
 تمالع ن*6Zم] زورب تروص رد .تسا قداص دqا ەدوب )کس¦ر ل_اق( fsانوروک ¥انرطخ قطانم رد مه ا_ هک fZروص

.د*¤ش تس© موزل تروص رد و ەدرک ەرواشم کشزپ ا_ دqا_ ،دqا ەدوبن fsانوروک ¥انرطخ هقطنم رد ر¢ا �Zح ،یرام.ب  

 لوا هتفه رد ار ەدش اضما لمعلاروتسد .د.نک د.یأت دوخ یاضما ا_ ار نآ و ەدناوخ ار ەدش هم.مض لمعلاروتسد افطل
.دهد هئارا هسردم ه_ ار نآ هک ،ەداد دوخ دنزرف ه_ هسردم  

jورگمP ه3 طوfgم لوصأ  

 قباطم هک دن»سه fsاههورگ اههورگ نیا .دنوش I رازگرب فلتخم یاP ەورگ رد اه سال] ،دqدج O.صحت لاس رد
.دن»سه lال] نمجنا کq زا 6Zگرزب ًالومعم و دنوش I ل.کش© سرادم طسوت صاخ یاهرا.عم  

 رانک رد هنازور یاP ەرود رد ا< )اP سروک( اP ەرود رد ،سالq نمجنا رد هک U-ازومآ شMاد :هک تسانعم ناد_ نیا
   .دنهد I ل.کش© ار ەورگ کq ،دنراد ت.لاعف رگqدکq ا_ اq و دنوش 7 سwردت رگ<دک<

 

 

 

 

 

 



 عالطا امش ه_ هسردم ،تساوخرد نداد تروص رد .دوش ¯ن لامعا 7g~لصحم 7g~ب هلصاف ظفح تاررقم اه ەورگ نیا رد
  .دشا_ I ەورگ مادک ءزج امش دنزرف هک دنک fg Iاسر

 ل_اق ار اهنآ و ەدرک دودحم ار هسردم رد تنوفع تqاi ±امتحا عیاقو ادتبا نامه زا ازجم یاه ەورگ رد س¦ردت تاررقم
 رب رد ار هسردم ل] نآ ،دشا_ هتشاد دوجو ەورگ کq لخاد رد انوروک ه_ نونظم اq انوروک دروم کq ر¢ا .دنک fs Iاسانش
  .دنام I ەورگ 7g~مه لخاد رد طقف ه³ل_ ،هتفرگن

 

اصوصخ لاح نیا ا_
�

?زات ه_ هک دqدج  ەورگ کq تسا نکمم ،تال.طعت زا س´ لوا هتفه ود رد 
@

 دناوتن ،ەدش ل.کش© 
.دنک 7g~مضت ار µgا] ت.نما  

 )کسام( ناPد و U@یب ششوپ زا امتح هسردم لوا هتفP ود رد دنک 7 ه=صوت شرورپ و شزومآ ترازو ،نیاربانب
  نوناق زا 6 ات 1 یاP سالTYU  qلصحم .دوش 7 لامعا �YUن سرد سالq لخاد رد اح{| ه=صوت نیا .دوش ەدافتسا

.دنشا3 7 فاعم سرد سالq رد )کسام( U@یب و ناPد ششوپ زا ەدافتسا یارب �تح ه=صوت لمعلاروتسد  

 اP سالq ح�طس ه=لq یارب ،هسردم طا=ح و حــــ{fفت گنز رد ەدافتسا دروم یاP نا�م ،هسردم یا�Y Pسم رد
  .دوش 7 �تح ه=صوت �YUن هتفP ود نیا زا دع3 )کسام( U@یب و ناPد ششوپ زا ەدافتسا

افطل ،دشا_ ¯ن )کسام( �gیب و ناهد ششوپ زا ەدافتسا ه_ زاجم �شزپ لqالد ه_ امش دنزرف ر¢ا
�

 یاه هن*(گ دروم رد 
.د*زاس علطم ار دوخ تروص 6̧س دننام یرگqد  

 

هسردم زا ل�ق  

 دارفا همه و دوخ زا ت�قارم ه_ دqا_ ام همه ،دنشا�ن دوجوم نارح_ زاغآ ەزادنا ه_ رگqد اه تqدودحم زا یرا.سc ر¢ا �Zح
 و هسطع بادآ ،تشادهب ت<اعر TYUناوق .دشا_ I مهم را.سc هنیمز نیا رد �ا{آ ،نیاربانب .م.هد همادا دوخ فارطا

 لاثم ناونع ه3 .دشا3 7 مهم ەزادنا هچ ات هلصاف ظفح د=نک ناشMرطاخ و ەدرک یروآدا< )دوخ نادنزرف ه3( ار هف�
Pتا ەا�تس�ا رد راظتنا ما�ن�gسو.  

 مادک ،تسا ەدرک 67یغت هسردم عوij نامز اqآ لاثم ناونع ه_ .دهد I عالطا امش ه_ ار هطوzmم 7g~ناوق ل�ق زا هسردم
  .67خ اq ەدش ەداد اه 67سم رد هسردم فرط زا fZا67یغت اqآ هکنیا و دن67گ رارق ەدافتسا دروم دqا_ اه یدورو

 ،دراد دوجو کسام زا ەدافتسا نوناق هک U-امز ات .دوش ەدافتسا )کسام( U@یب و ناPد ششوپ زا د<ا3 هسردم ەار رد
.دوش ەدافتسا )کسام( U@یب و ناPد ششوپ زا 7ومع لقن و لمح ل<اسو ریاس و هسردم یاP سو�gتا رد د<ا3   

 

هسردم رد  

 هشXمه دqا_ هسردم نادنمرا] ریاس و ناملعم همه زا هلصاف تqاعر .تسا ت.مها زئاح 67gن هسردم رد هجوت و �ا{آ
 نیا .دوش I لامعا 7g~لصحم همه 7g~ب هلصاف ظفح 7g~ناوق ،حــــ*zفت گنز رد و ا*zت هفا] رد ،اهورهار رد .دوش ظفح
.دنک ¯ن قدص ،دنشا_ I ەورگمه هک fgازومآ ش�اد 7g~ب اهنت نوناق  

.دننک ت�حص دوخ lال] ملعم ا_ لاؤس هنوگ ره Zg~شاد تروص رد د.نک ق*¤ش© ار ش¦¤خ نادنزرف  

 

 

 

 



 رد fZا67یغت تسا نکمم .دqا ەدرک تداع نآ ه_ ناتدنزرف و امش هک دوب دهاوخن ی67gچ نامه انورک نارود رد هسردم
 ±اوس هنیمز نیا رد ر¢ا .دتوش ل.کش© لومعم قباطم دنناوت ¯ن العف ÀZ.سوم و شزرو یاهسرد .دوش داجqا نآ دنیآرف
.د.نک هعجارم هطوzmم lال] ملعم ه_ ،د*راد  

 

هسردم زا دع3  

?دروخامi مئالع امش دنزرف هکنیا ضحم ه_ .د.شا_ را.شوه و بقارم مه هسردم زا دع_ �Zح
@

 کشزپ ا_ ،داد ناش� ار 
?داوناخ

@
.د.هد شرازگ هسردم ه_ و د*67گ_ سامت دوخ   

افطل
�

 ار ناشدوخ یاه �ورگمه هک ،دنراد کqدزن طا�ترا fsاه lالUمه ا_ طقف ناتنادنزرف هک د.نک لصاح نانیمطا 
  .دنوش ت<اعر د<ا3 نانچمP هلصاف ظفح TYUناوق ،TYUلصحم ریاس ا3 .دنهد I ل.کش©

�Aش�ب تاعالطا یارب : https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/06_Juni/200623_fahrplan_sch
uljahr_2020_2021.html            

 

2ملاس هسردم ک* رد مدق جنپ

 ه< VWNفز ەزاجا ،دRد ناشLMN Oن ار ازنالوفنآ ف=فخ مئالع طقف ا* و دشا< رام=ب ر;ا امش دنزرف .۱
  .درادن ار هسردم

 و ەدرک یروآدا* ار هف_ و ندرک هسطع بادآ ،تشادهب ت*اعر VMNناوق دوخ نادنزرف ه< .۲
 ەاkتسnا رد راظتنا ماkنR لاثم ناونع ه< .دشا< h مهم ەزادنا هچ ات هلصاف ظفح د=نک ناشOرطاخ
.سوopتا  

 و لمح ل*اسو و هسردم یاR سوopتا رد د*ا< ،دراد دوجو کسام زا ەدافتسا نوناق هک sNامز ات .۳
.دوش ەدافتسا )کسام( wNیب و ناRد ششوپ زا hومع لقن  

 ت�حص دوخ �ال� ملعم ا< لاؤس هنوگ رVWN Rشاد تروص رد د=نک ق{oش| ار ش}oخ نادنزرف .۴
.دننک  



 

 یاR �ورگمR زا LMغ VMNلصحم ریاس ا< هلصاف ظفح تاررقم ت*اعر ه< فظوم امش نادنزرف .۵
  .دنشا< h ناشدوخ

 

 بو رد د.ناوت I ار تاعالطا ریاس و نیا .د.نک هجوت انوروک سور*و ا_ ەزرا�م دروم رد تلود لمعلاروتسد ه_ اساسأ
.د.نک اد.پ تن6Zنیا یور رب �Zلاqا تلود تqاس  

 www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/200715_Landesverordnung_Corona_Lesefassung.html



ھسردم رد یلامتحا ینوفع یاھیرامیب اب ھلباقم هوحن لمعلاروتسد  
٢١/٢٠٢٠ یلیصحت لاس یط رد   
 

 یطیلرش تحت دناوت یم رما نیا ھک ،دنشاب یم مھ ھب کیدزن طیحم کی رد اھناسنا زا یدایز دادعت ررکم روط ھب سرادم رد
 یرامیب تیارس زا ھک ،دنک یم لابند ار فدھ نیا اھ یرامیب تیارس زا تظفاحم نوناق .دزاسرت ناسآ ار یرسم یاھیرامیب عویش
 نیا زا .دیامن یریگولج اھنآ رتشیب عویش زاو هدرک ییاسانش ھیلوا لحارم رد ار اھ تنوفع ،دنک یریگولج ناسنا رد رادریگاو یاھ
 دیاب نیدلاو .دنوش یم لامعا سرادم رد یتشادھب تاررقم تیاعر و یرسم یاھ یرامیب تیارس زا تظفاحم هژیو تاررقم ور
 تیارس زا تظفاحم نوناق ھب ھجوت اب هژیو ھب رما نیا .دننک شالت ناشنادنزرف طسوت نیناوق نیا یارجا زا نتشاد نانیمطا یارب
 یم ارجا لباق ٢٠٢٠ سرام هام زا هدش بیوصت فا هرامش ١ دنب ۶ هدام ،)١٩ دیووک(٢٠١٩ انوروک سوریو ینوفع یرامیب
  .دشاب
  

 
 لاثم ناونع ھب( دشاب ١٩ دیووک یرامیب اب طبترم دناوت یم ھک ھتشاد دوجو اھنآ هداوناخ یاضعا ای نادنزرف رد یرامیب مئالع رگا
 نازومآ شناد تروص نیا رد ،)مادنا و تالضع درد ،ولگ شراخ / دردولگ ،ییاشچ و ییایوب سح نتفر نیب زا ،کشخ ھفرس ،بت
 ،یکشزپ ھنیاعم ساسارب ھک تسا ریذپ ناکما یتروص رد طقف تکراشم .دنرادن ار یروضح یاھسالک رد تکرش هزاجا الک
.دشاب ھتشادن دوجو یرامیب مئالع تعاس 48 لقادح ای و هدش هداد صیخشت رطخ نودب ھسردم رد روضح  

 
 ھب رفس زا تشگزاب ماگنھ هژیو ھب رما نیا .دوش تیاعر انوروک تست و ھنیطنرق ھب طوبرم نیناوق دیاب ،رفس زا تشگزاب ماگنھ
 ھقطنم رد رگا یتح ،یرامیب تمالع نیرتمک زورب تروصرد .دشاب یم قداص )انوروک یالاب کسیر یاراد( کانرطخ قطانم
  .دیوش تست موزل تروص رد و هدرک هرواشم کشزپ اب دیاب ،دیا هدوبن )انوروک یالاب کسیر( رطخ

 
 

:ھسردم مان   

:زومآ شناد یگداوناح مانو مان   

:دلوت خیرات   

:سالک   

 

.ما هدیمھف و هدناوخ ار نآ و هدرک تفایرد ار قوف لمعلاروتسد ھك منك یم دییأت دوخ یاضما اب ھلیسو نیدب  

 

 

 

خیرات ،ناکم تسرپرس / نیدلاو یاضما   
  ینوناق نس ھب ندیسر تروص رد زومآ شناد ای و 

 

 

 ھب لیمیا قیرط زا لاقتنا .دوش یم یروآ عمج قیرط نیمھ ھب هرابود و هدش ھئارا یذغاك تروص ھب طقف لمعلاروتسد نیا :ھجوت
 ھسردم رد یلیصحت لاس نایاپ ات ،تسا هدش دییان امش یاضما اب ھک لمعلاروتسد نیا .دشاب یمن زاجم اھ هداد زا تظفاحم لیالد
  .دوش یمن زومآ شناد هدنورپ زا یشخب و دور یم نیب زا سپس و هدش یرادھگن

 




