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 شرورپ و شزومآ ترازو ه7صوت  :هناخ رد هسردم ەرمزور د)دج &%دنز 
 نیدلاو یارب
 
 تعاس ،حــــABفت    ، هعلاطم لحارم :د4نک م4سقت فلتخم لحارم رد ار زور .۱
 .تغارف
 د4نک Yس .تسا مXم را4سW هناخ رد ندناوخ سرد یارب راتخاس کKLM Nشاد
 ات دنک a کم^ نا̂دوک ه[ رما نیا .د4با4ب ەرمزور دنور کN نا̂دوک ا[ ەارمه
 .دننک تداع هسردم دNدج شور ه[
 
۲.  Nیارب هعلاطم هلحرم ک Nا[ تدم هچ کدوک کNدشا[ د،  Wتسh

i
 نس ه[ 

 .دراد اXنآ
 :دننک زکرمت nMالوط تدم یارب دنناوت kن نا̂دوک
 .دننک زکرمت بوخ هق4قد t۱۵ا ۱۰دنناوتa ۲سال̂ ناNاq ات نا̂دوک-
 .دننک  زکرمت nzوخ ه[ هق4قد ۲۰ دودح دنناوتa ۴و ۳  سال̂ نا̂دوک-
 
 دوش {ارط یروط دNا[ دنروآ a تسد ه[ هسردم زا نا̂دوک هک N|Mاظو.۳
 رد اما .دنهد ماجنا ار را^ نیا ~nاXنت ه[ و لقتسم روط ه[ دنناوتب نا̂دوک هک

 دراد  tاؤس  امش دنزرف هک nLروص
Nامح ه[ اNافطل، دراد زا4ن تÉ نا ا[ امشXد4شا[ ا. 
 
 یارب صوصخم و  مارآ ناÑم د4نک Yس ناÑما تروص رد.۴
 رد تدم مامت رد دNا[ را^ لحم نیا ، ناÑما تروص رد .د4نک داجNا نا̂دوک
 یزا[ یاه قاتا زا ار ãرد یاه قاتا د4ناوتب رâا تسا بوخ.دشا[ سàLسد
 د4نک ادج
 
hناخ یاهرا^ و KLMخوما لاثم روط[ -

i
 قاتا ãرد àéMم اN هناخàèMشآ àéMم رد 

 . دوشa ماجنا نا̂دوک
 .دوشa ماجنا چêک àéMم رد نوزêBلت یاشامت و یزا[-



Quelle: Leitlinien für die Fernlehre/das Distance Learning nach den Osterferien, 31.3.2020. 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_info.html 
Sprachlich leicht überarbeitet von okay.zusammen leben; Homepage:  
https://www.okay-line.at/aktuell/coronavirus-mehrsprachige-informationen-fuer-schule-und-eltern/ 
E-Mail: brueckenbauerinnen@okay-line.at 

 

2 

 
 نادنزرف ه[ و د4شا[ روبص îدشا[ یزا[ ا[ ارمه و ەدننک مرگí دNا[ KLMخوما .۵
 و دNدج ت4عضو کàéM Nن هناخ رد سرد نا̂دوک یارب.دBروا4ن راشف دوخ
 .تسا لومعمàéغ
 و د4نک  KéMسحت را4سW ار دوخ نادنزرف .دننک تداع نآ ه[ اXنآ دNا[ ادتبا
 دوخ نادنزرف ه[.دهد a خر تôثم  را^ کN نآ رد هک  عقوم رد هلصافال[
 .د4نک حالصا تقد ا[ ار اXنآ ، داد خر ~nاطخرâا .د4هد ەàéMگنا
 
 .د4سàèب تالÑشم درومرد .د4شا[ سامت رد ناملعم ا[.۶
 اN † ملعم ه[ ÉاعíB ار نیا افطل ،تسا هفاضا اN و دح زا شûب کدوک یارب  رâا
 .د4هد شرازگ  سال̂ لوXسم
 
 تحاàLسا دروم رد .دنراد جا4تحا حــــABفت  کN ه[ راôکN نانچمه نیدلاو .۷
•دنز نیا .د4نک رکف àéMن دوخ

i
 امش یارب نیا نانچمه  .دنک4م àLناسا ار ەرمزور 

  .تسا مXم امش نادنزرف و
 

نبلنمازوس یکوا فرط زا ھمجرت  
   

          
   
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


