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َ ُب تب پبیبى تعطیالت : ّیطّغ کطًّب . تعطیل هی ضًْس (بِبضی)عیس پبک هسضس

 

تعطیلی هدرسه ها در سراسر ایالت : خانن گباوئر، وزیر آهوزش و پرورش ایالت نورد راین وست فالن

 .یک اقدام احتیاطی به هنظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا است

 

: ّظاضت آهْظش ّ پطّضش ایبلت ًْضز ضایي ّست فبلي آلوبى بَ اطالع هی ضسبًس

 

َ ُب ضا زض سطاسط ایبلت  .2020 هارس سال 13دوسلدورف،  َ  ایبلتی اهطّظ تصوین گطفت، هسضس کببیٌ

 آّضیل 19 زض ضّظ عیس پبک هبٍ هبضغ تب پبیبى تعطیالت 16ًْضز ضایي ّست فبلي اظ ضّظ زّضٌبَ 

: ایًَْ گببّئط، ّظیط آهْظش ّ پطّضش ایبلت ًْضز ضایي ّست فبلي زض ایي ببضٍ گفت.  تعطیل کٌس2020

زّلت ایبلتی اهطّظ تصویوی گطفت کَ ظًسگی ضّظهطٍ  بسیبضی اظ ذبًْازٍ ُب ضا تحت تأثیط قطاض »

ضغ تصویوی است کَ ًَ تٌِب بطای زاًص آهْظاى بلکَ بطای پسضاى ّ هبزضاى ّ اتعطیل کطزى هس. هی زُس

  َ بَ ایي اقسام بب تّْجَ .  بَ زًببل ذْاُس زاضتای گستطزٍ پیبهسُبی ُنًیع هعلّوبى ّ هسیطاى هسضس

اًتظبض هی ضّز ایي اقسام .   هْجْز زض ضطایط کًٌْی یک تصوین زضست ّ هٌبسب استاطالعبت 

تسابیط الظم بطای هطاقبت ّ . احتیبطی زض جلْگیطی اظ گستطش ّیطّغ کطًّب تأثیط گصاض ببضس

سطپطستی اظ کْزکبى آى زستَ اظ پسضاى ّ هبزضاًی کَ زض کبضُبی هطتبط بب ذسهبت عوْهی بَ ّیژٍ زض 

 تب بسیي تطتیب سیستن بِساضتی ،حْظٍ بِساضت ّ سالهت ضبغل ُستٌس، زض ًظط گطفتَ ضسٍ است

 «. بَ طْض ذبظ ّ سبیط برص  ُبی ذسهبت عوْهی بتْاًٌس ُوچٌبى بَ فعبلیت ذْز ازاهَ زٌُسّزضهبًی 

زضببضٍ ًحٍْ اضایَ  ّظاضت آهْظش ّ پطّضش ایبلت ًْضز ضایي ّست فبلي بَ طْض هستوط اطالعبت الظم

َ ُب ضا ذسهبت هطبْط بَ هطاقبت اظ کْزکبى ّ ًیع تحْالت هطبْط بَ ّیطّغ کطًّب  زض اذتیبض هسضس

زض هْضز . زض ایبلت قطاض هی زُس ّ ُوچٌیي زضببضٍ اهتحبى ُبی پیص  ضّ اطالع ضسبًی ذْاُس کطز

: اهتحبى ُب زض حبل حبضط هْاضز ظیط قببل شکط است

َ ُب اظ ضّظ •   ُیچ تأثیطی بط تبضید ُبی عیس پبک هبٍ هبضغ تب پبیبى تعطیالت 16تعطیل کطزى هسضس

َ ُب  (آبیتْض)زض ًظط گطفتَ ضسٍ بطای اهتحبى ُبی زیپلن  ًساضز، چطا کَ تب بَ ایي لحظَ زض اغلب هسضس

َ اًس آظهْى ُبی هقسّهبتی الظم بطای ضطکت زض اهتحبى ُبی ًِبیی زیپلن ضا پطت سط  زاًص آهْظاى تْاًست

بَ ّاسطَ هقطضات اًعطبف پصیط ّ ًیع اهکبى تعییي ظهبى ُبی زیگط بطای بطگعاضی اهتحبى ُب . بگصاضًس

. تطتیبی اتربش ضسٍ است کَ ُوَ زاًص آهْظاى بتْاًٌس زض اهتحبى ُب ضطکت کٌٌس



، اهتحبى ُبی هطکعی زض زّضٍ (ZP10)هبًٌس اهتحبى ُبی هطکعی کالغ زُن – زض ببضٍ  سبیط اهتحبى ُب • 

، اهتحبى ُب زض هساضغ  اهتحبى ُبی تعییي سطح ظببى ُبی ذبضجی،(ZKE)هقسهبتی زبیطستبى 

 .زض اسطع ّقت بَ هساضغ اطالع ضسبًی هی ضْز – Berufskollegsضغلی

 تالش  ّظاضت آهْظش ّ پطّضش بط ایي است کَ ایي  تصوین ُب ُیچ گًَْ تأثیطهٌفی بط اهتحبًبت ّ •

.  آیٌسٍ آهْظضی زاًص آهْظاى ًساضتَ ببضس

توبم  »:ُوچٌیي اظِبض زاضتایًَْ گببّئط، ّظیط آهْظش ّ پطّضش ایبلت ًْضز ضایي ّست فبلي ذبًن 

تحْالت هطبْط بَ ّیطّغ کطًّب بَ طْض هطتّب هْضز بطضسی قطاض هی گیطز ّ ّضعیت بط اسبغ 

زض ایي هیبى اضظیببی ُبی هْسسَ ضّبطت کْخ ّ سبظهبى ُبی هسئْل . اطالعبت تبظٍ اضظیببی هی ضْز

چطا کَ آى ُب اظ تْاى کبضضٌبسی الظم بطذْضزاض ُستٌس ّ بَ . اهْض بِساضت ّ زضهبى تعییي کٌٌسٍ است

ّظاضت آهْظش ّ .  طْض هطتّب زضببضٍ ذططُبی احتوبلی بطای ضِطًّساى اطالع ضسبًی هی کٌٌس

« . پطّضش آهبزٍ است کَ ًسبت بَ تحْالت جسیس ّاکٌص هٌبسب ًطبى زُس

َ ی هساضغ زضببضٍ تحْالت تبظٍ اطالع ضسبًی  ایویلی ضا کَ اهطّظ ّظاضت آهْظش ّ پطّضش بَ ُو

.   پیسا کٌسایٌجبکطزٍ است، هی تْاًیس 

عالٍّ بط ایي ّظاضت آهْظش ّ پطّضش بَ ظّزی زض پطتبل آهْظضی ذْز ایي اطالعبت ضا بَ ظببى ُبی 

.    هرتلف اضایَ هی کٌس


