Stimați părinți, stimați tutori legali,
mă adresez dvs. cu o rugăminte neobișnuită și cu un apel. Despre coronavirus (Covid-19) în
sine nu este necesar să vă informez – mass media din țara noastră relatează actualmente pe
larg despre acest subiect.
Atenția mea se îndreaptă mai ales către copiii și familiile dvs. Astfel, aș dori pe de o parte să-i
protejez pe elevii noștri, dar pe de altă parte aș vrea să păstrez pentru noi și o felie de
normalitate. În acest sens, am însă nevoie de cooperarea și de sprijinul dvs.
Guvernul federal a adoptat ieri măsuri diferite pentru atenuarea coronavirusului, măsuri
care vizează mai ales domeniul școlar. Aceste măsuri servesc mai ales pentru protejarea
acelor persoane care au un risc mai mare de a se îmbolnăvi grav de coronavirus. Măsurile își
pot însă atinge un efect maxim și să aibă succes numai dacă urmărim cu toții împreună
același scop.
Până la începutul vacanței de Paște, am următoarea rugăminte în funcție de vârsta copilului
dvs.:
•

Dacă copilul dvs. este elev/-ă la o școală primară, o școală secundară nouă, un
gimnaziu în treapta inferioară sau o școală specială, atunci acesta/aceasta nu va avea
cursuri regulate începând de miercuri, 18 martie 2020, până la începutul vacanței de
Paște. Dacă aveți posibilitatea, vă rog să organizați supravegherea copilului la
domiciliu. Dacă nu aveți posibilitatea de a organiza supravegherea copilului la
domiciliu (în special, dacă lucrați în sectoare critice, mai ales în sănătate, securitate,
comerț alimentar și infrastructura de transport sau sunteți o familie monoparentală),
copilul dvs. va putea merge în continuare la școală. Aici se vor parcurge materiale de
exersare și aprofundare a cunoștințelor.

•

Dacă copilul dvs. este elev/-ă la un gimnaziu în treapta superioară, la un liceu tehnic,
la un liceu economic sau profesional, la o școală profesională medie (de ex. o școală
profesională medie economică sau tehnică), o școală profesională respectiv
politehnică, acesta nu va avea cursuri începând de luni, 16 martie 2020, până la
începutul vacanței de Paște. Copilul dvs. va repeta și va aprofunda acasă conținuturile
din planul de învățământ care au fost deja parcurse. Copilului dvs. i se vor pune la
dispoziție în acest scop de către școli diferite materiale didactice pentru exerciții - și
în format digital. Ridicarea materialelor didactice pentru exersare și aprofundare
respectiv a documentelor necesare în acest scop este posibilă cu respectarea
dispozițiilor întărite de igienă.

•

Vă rog să evitați în orice caz supravegherea copiilor de către bunici (mai ales cei cu
vârsta de risc începând cu circa 65 de ani), deoarece acestea sunt persoanele pe care
dorim să le protejăm cât mai bine.

Vă pot garanta prin prezenta că copilul dvs. nu va pierde nimic din conținuturile învățării

dacă nu va merge la școală: Aici se va aprofunda și repeta numai materia deja predată.
Dacă aveți întrebări, vă rog să vă adresați direct școlii dvs. Aici, cadrele didactice se află în
continuare la locul de muncă și se vor strădui să facă față împreună cu noi cât mai bine
acestei situații extraordinare.
Prin decizia de a reduce în mod conștient contactele personale, aduceți o contribuție
valoroasă pentru ca oamenii din mediul dvs. personal să rămână sănătoși.
Vă rog să mă credeți: Nici pentru mine nu sunt ușoare aceste transformări care ni se cer
acum tuturor. Și eu sunt tată și bunic și știu ce înseamnă aceste schimbări semnificative în
viața unei familii. Sunt însă convins că trebuie să facem acum, împreună, acest pas important
pentru copiii și semenii noștri. Pot să vă asigur că ne vom strădui din toate puterile,
împreună cu autoritățile din landurile federale și cele locale, cu inspectoratele școlare și cu
toate serviciile din subordinea noastră, să trecem cât mai bine prin săptămânile următoare!
Puteți consulta punctele principale ale reglementărilor din Decretul Gestionarea
coronavirus în sistemul de învățământ [în limba germană: Erlass Umgang des
Bildungssystems mit dem Coronavirus] la adresa www.bmbwf.gv.at/corona_info. La acest
link, găsiți și informații despre acest subiect actualizate zilnic.
Cu cele mai bune urări și cu mulțumiri pentru colaborarea dvs.,
al dvs.
Heinz Faßmann

