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 آیین نامه ویژه برگزاری آزمون های کتبی و شفاهی

 

  سرپرستان حقوقی عزیز ، والدین عزیز ،
 

با توجه به شیوع فعلی ویروس جدید کرونا ، سنا هامبورگ اقداماتی 

 را برای مقابله با گسترش سریع ویروس انجام داده است
ممنوعیت جلسات و اجتماعات و  ، از جمله موارد دیگر ، این آیین نامه  

همچنین محدودیت های تماس موقت را فراهم می کند. این و سایر اقدامات  

ویژه حفاظتی همچنین در مورد امتحانات آینده فرزندان شما ، و همچنین  

قوانین بهداشت عمومی ، رعایت آن ضروری است. از شما می خواهیم به  

 باشید:  دستورالعمل های زیر توجه ویژه ای داشته 

 فرزند شما در صورت شرایط ذیل اجازه آمدن به مدرسه و شرکت در امتحانات را ندارد 

 روز گذشته از خارج از کشور بازگشت یا تحت قرنطینه داخلی است  14طی  
 

 در منطقه تماس مستقیم وی )محیط خانوادگی( رخ داده است   Covid 19یک مورد 
 

)سرماخوردگی( است )به عنوان مثال تب ، در حال حاضر دارای عالئم  -

سرفه ، تنگی نفس ، درد عضالت یا مفاصل ، گلو درد ، سردرد ، آبریزش 

 است. 19بینی ، اسهال( که نشان دهنده بیماری کووید 

 
به دلیل بیماری قبلی متعلق به یک گروه خطر است و یا یکی از اعضای خانواده به 

وه خطر است و انجام امتحان در یک اتاق جداگانه دلیل بیماری قبلی متعلق به یک گر

 امکان پذیر نیست
درجه و بدون عالئم بیشتر نیز دلیلی  37.5افزایش دمای بدن یعنی دمای باالتر از 

 برای عدم مراجعه به مدرسه برای امتحان است.
 فرزند شما مسئول عدم شرکت در این موارد نیست ، معاینه انجام می شود.

 

فرزند شما به یک گروه خطر ویژه )به عنوان مثال در مورد بیماری های قبلی اگر 

ریه ها ، قلب ، فیبروز کیستیک و غیره( تعلق دارد ، که احتیاط خاصی به آن می 

 خواهد ، لطفا برای تنظیمات بیشتر با مدیریت مدرسه خود تماس بگیرید.
 

بگیرید و کودک خود   در تمام موارد فوق در مواردی با مدیریت مدرسه تماس 

را در مراقبت از خانه نگه دارید. اگر فرزند شما برای افراد آلوده یک  

فرد تماس است ، از اداره بهداشت گواهی نامه را به مدرسه ارسال کنید. ما  

از شما می خواهیم برای محافظت از فرزندان خود و کادر آموزشی تصمیم  

 د میباشد دقیقی بگیرید. البته ، امکان امتحان مجد

 

 دانشجویان عزیز ،
 در هنگام امتحانات در مدرسه باید قوانین زیر را رعایت کنید:

متر از سایر افراد باید در همه  2تا  1.5• فاصله ایمنی حداقل 

زمان ها نگه داشته شود ، این امر در مورد نحوه مدرسه ، اقامت در 

کتبی( و راه  حیاط مدرسه تا پذیرش در امتحان ، خود آزمون )شفاهی و

برگشت نیز صدق می کند. از مدرسه برای سالم گفتن بین دانش آموزان و 

 معلمان نیز باید حداقل فاصله را مشاهده کرد.

 

• لطفًا برای رسیدن و خروج از مدرسه ترتیبات ویژه ای را یادداشت 

کنید. این شامل اطالعات مربوط به زمان ورود و دسترسی به مدرسه و 

رالعمل های بیشتر در مورد ورود و خروج از اتاق ها می همچنین دستو

 باشد.
 • اقامت در گروهها در هر زمان صریحًا ممنوع است.
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• در طول امتحانات کتبی ، اقامت فقط در مکانهای تعیین شده کار 

محل امتحان یا کالس ، به عنوان مثال  مراجعه به    مجاز است. ترک 

اجازه مسعول امتحان میباشد و فقط یک توالت یا دفع زباله فقط با 

 دانشجو در یک زمان مجاز است.

 

مترفآصلهبین کلیه افراد حاضر نیز باید در  ۱٫۵• قواعد فاصله 

 زمینه امتحانات شفاهی )امتحانات ارائه( رعایت شود.

 

•برای تمامی امتحانات به دلیل بهداشتی فقط از لوازم شخصی خودتان 

خط کش ماشین حساب   انند  ) ، قلم ، مداد ،اجازه استفاده دارید  م

 آوردن لوازم نوشتاری اضافه مجاز میباشد در صورت لزوم ،(

 
 

 

آوردن قلم برای مصارف شخصی ضروری است. در موارد استثنایی ، پس از 

شما میتوانید لوازم بهداشتی خود راهمراه بیاورید    مشورت با مدرسه ،

د اما هیچگونه یادداشتی نباید لوازم شخصی خودتان استفاده نمای

سرپرستان امتحان بطوراتفاقی کنترل  باخود همراهداشته باشید .

 میکنند

 

 .بعد از تمام شدن امتحان فورا به منزل بروید

• هنگام سرفه و عطسه ، دهان و بینی خود را با آرنج خم یا دستمال 

ن خود بپوشانید. دستمال های کاغذی استفاده شده را باید از بی

ببرید )برای مثال در یک کیسه پالستیکی کوچک که با خود آورده اید 

 به محل کار یا در یک ظرف زباله تهیه شده برای این منظور(.
ثانیه با صابون و  30• هنگام استفاده از توالت دست خود را حداقل 

آب بشویید. آوردن بسته های کوچک مواد ضد عفونی کننده برای 

دن دستکش )یکبار مصرف( خود و پوشیدن ماسک صورت استفاده خود ، پوشی

مجاز است ؛ پس از مشورت با مرجع بهداشتی ، آنها شرط الزم برای 

 انجام ایمن آزمایش نیستند.
با تشکر از توجه متقابل و حمایت وآرزوی موفقیت شما در امتحانات 

 آینده!

 


