Städtische Gemeinschaftsgrundschule
Hochfelder Markt
Duisburg
GGS Hochfelder Markt, St.-Johann-Str. 37, 47053 Duisburg

Duisburg, den 08.01.21
Скъпи родители,
От вторник, 12.януари 2021г. до 31.януари 2021г., обучението на децата Ви ще се
проведе в дистанционна форма.
Децата ще получат учебни материали от класните си ръководители. Молим да
проверите дали имате достъп до програмите Anton и Iserv. Повече информация може
да намерите на официалната интернет страница на училището.
Допълнителни учебни материали са налични и в съответните Stufenpadlets. Линк за
достъп на Вашето дете, ще откриете в Iserv. Ако имате проблеми или затруднения с
интернет страницата, обърнете се към другите родители от класа или към съответните
учители.
Освен това бихме искали да сме в постоянен контакт с Вашите деца и да можем да
работим в малки групи чрез видеоконференции. За това ще бъдете допълнително
информирани от класните ръководители. Дистанционното обучение и онлайн
присъствието е задължително. Работата на децата през този период ще бъде
оценявана. Неучастието в дистанционното обучение води до неизвинени отсъствия,
заради които можете да получите глоба.
Всички родители са призовани, доколкото е възможно, да осигурят грижи за децата си
в домашни условия с цел намаляване на контактите. За да се смекчи свързаната с
това в икономически план допълнителна тежест за родителите, е издаден закон, в
който обезщетението на болнични подари болест на детето (Kinderkrankengeld) за
2021 година се удължава с 10 дни на родител (с 20 на самотни родители). Това е
валидно и за тези случаи, в които родителите трябва да останат вкъщи , за да се
грижат за децата си по апел на министерството на образованието.
В случай че не можете да осигурите необходимите грижи за детето си в домашни
условия, имате възможност да го запишете на занималня. Молим, това решение да се
вземе само в краен случай и при спешна необходимост!
Записването на занималня е възможно само след писмено заявление по имейл или
чрез писмо. Часовете в занималнята не са учебни занятия. Децата ще присъстват само
с предпазни маски за лице, дори и на работното си място. Допълнително писмено
заявление е необходимо да се направи и за децата, които за записани вече на OGS.
При нужда попълнете и подпишете приложения формуляр и го изпратете по имейл на
училището до понеделник 11.01.2021г., 12:00 часа. Важно е да се посочат дните и
времето, в което детето Ви има нужда да посещава занималня, докато Вие работите.
Ние сме наясно с голямото напрежение, под което сте поставени през следващите
седмици и Ви пожелаваме много сила, търпение и преди всичко здраве!
С уважение,
Учителския състав на GGS Hochfelder Markt
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