
نسخھ ویژه خبرھای روز بھ زبان ساده برای درک آسان  
 
 

این نسخھ مخصوص نگاھی بھ پیام ھا واخبار بھ زبان ساده برای درک آسان دارد. چرا کھ گزارش ھای زیادی در مورد ویروس ھمھ 
گیر کرونا وجود دارد، کھ زندگی روزمره ما تحت تاثیر آن قرار دارد. در این گزارش بھ طور ویژه نگاھی بھ اخبار مدارس و 

کودکستان ھا شده است و ھمین طور بھ زبان ساده و قابل درک پاسخ داده شده است بھ سؤال ھای رایجی کھ در مورد قوانین تصویب 
شده دولت پرسیده شده اند. 

 
 
 
 

محدودیت ھای خروج و رفت و آمد از یکم ماه مھ بھ پایان می رسند   
 

بھ دلیل ویروس کرونا در اتریش از اواسط ماه مارچ محدودیت ھایی برای خروج و رفت آمد در نظر گرفتھ شده بود. این محدودیت 
ھا دریکم ماه مھ بھ پایان می رسند. این را وزیربھداشت رودلف آنُشبر Rudolf Anschober در روزسھ شنبھ اعالم کرده است. 
علی رغم آن ھمچنان باید در خارج از خانھ و محیط ھای عمومی حداقل با دیگران یک متر فاصلھ را رعایت کرد. این قانون شامل 

حال انسان ھای کھ با آنھا در یک خانھ زندگی می کنید نمی شود. 
 
 

از ماه مھ گردھم جمع شدن افراد تا ده نفردر فضاھای عمومی مجاز می باشد. این قانون شامل حال تظاھرات اما نمی باشد. برای آنھا 
قوانین دیگری تصویب خواھد شد. در مراسم ختم و تشیع جنازه ھا حداکثر تا ٣٠ نفر اجازه شرکت کردن دارند. این قوانین جدید در 

مرحلھ اول تا پایان ماه ژوئن پا برجا خواھند بود. 
 
 
 
 

تقریباً ھمھ مدارس از ١٨ ماه مھ دوباره باز خواھند شد 
 
 

از ھجدھم ماه مھ تقریباً ھمھ دانشآموزان اجازه دارن دوباره بھ مدرسھ بروند. در این روز ھمھ مدارس دوره ابتدای، دوره اولیھ در 
دبیرستان و دوره ھای جدید متوسطھ دوباره باز خواھند شد. ھمین طور مدارس افراد با نیازھای خاص دوباره باز خواھند شد. کالس 
ھای بقیھ دانش آموزان بعد از عید پنجاھھ Pfingsten از تاریخ سوم ماه ژوئن شروع خواھد شد. این ھا را وزیر آموزش و پرورش 

Heinz Faßmann اعالم کرده است. 
 
 

کالس ھا اما بھ صورت شیفتی و دوره ای برگزار خواھند شد و کالس ھا اینگونھ تقسیم می شنود کھ نیمی از دانش آموزان از دوشنبھ 
تا چھارشنبھ کالس دارند و نیمی دیگر پنج شنبھ و جمعھ و بھ صورت ھفتھگی با ھم جا بھ جا می شوند. 

 
 

استفاده از ماسک در کالس ھا برای دانش آموزان اجباری نیست. اما در راھروھا چرا. ھمینطور صبح ھا کھ دانش آموزان بھ 
مدارس می آیند باید از ماسک استفاده کنند. کالس ھای ورزش و موسیقی در مدارس برگزار نخواھد شد. 

 
 
 
 



کالس ھا در ماه مھ و ژوئن در روزھای بین التعطیل باز خواھند بود 
 
 
 

بھ خاطر ویروس کرونا در اتریش مدارس ھمچنان بستھ می باشند. اکثر مدارس از ھجدھم ماه مھ دوباره باز خواھند یافت. بھ ھمین 
دلیل زمان خیلی زیاد تا تعطیالت تابستان نخواھد ماند. از روزھای باقی مانده تحصیلی باید خوب استفاده کرد. بھ ھمین دلیل کالس ھا 

در روزھای بین التعطیل ھم برگزار خواھند شد. بھ طور دقیق منظور روز جمعھ ٢٢ ماه مھ و جمعھ ١٢ ماه ژوئن می باشد کھ 
مدارس در این روزھا باز می باشند. این گفتھ وزیر آموزش و پرورش Heinz Faßmann می باشد. 

 
 

نمرات نھایی و پایانی باید بھ تعویق بیفتند. تا آن روز باید نمرات دانش آموزان مشخص شود. ھمچنین مدارس باید ازصبح کامالً زود 
باز باشند تا دانش آموزان جلوی درب و ساختمان مدرسھ جمع نشوند. 

 
 

  Fenster-Tag ،توضیح: روزھای بین التعطیل
روزھای بین التعطیل یا بھ آلمانی Fenster- Tag ھیچ ارتباطی با پنچره Fenster ندارد. بھ روزی گفتھ می شود بین یک روز 

تعطیل و آخر ھفتھ باشد. چرا آخر ھفتھ ھا معوال مدارس تعطیل می باشند. مثال اگر یک پنجشنبھ تعطیل باشد، جمعھ آن روز بین 
التعطیل یا بھ آلمانی بھ آن Fenster -Tag می گویند. 

 
 
 
 

بسیاری از دانش آموزان با یادگیری در خانھ مشکل دارند 
 
 

بھ خاطر ویروس کرونا مدارس در حال حاضرھمچنان بستھ می باشند. اما دانش آموزان تکالیف خود را دریافت می کنند و باید آنھا 
را در خانھ انجام دھند. دانش آموزان برای انجام تکالیف خود در خانھ با مشکل روبھ رو ھستند. این نتیجھ نظرسنجی است کھ از 
دانش آموزان سنین ١٠ تا ١٩ سالھ شده است. بر اساس این نظرسنجی ٢۵ درصد دانش آموزان در خانھ کمتر از سھ ساعت و نیم 

درس می خوانند و این در مقایسھ با یک روز عادی مدرسھ بسیار کم است. دالیل متفاوتی این موضوع دارد، بعضی از دانش آموزان  
بھ طور مثال کامپیوتر شخصی ندارند کھ بتوانند راحت کار بکنند. 

 
خیلی از دانش آموزان زمانی کھ بھ مشکلی برای تکالیف خود برخورد می کنند، نمی توانند از پدر مار خود سوال بپرسند. اگرچھ کھ 
می توانند از آموزگاران خود سوال بپرسند، اما آنھا ظاھرا بھ سرعت پاسخگوی سواالت دانش آموزان نیست اند. این گفتھ خود دانش 

آموزان است. 
 
 
 

فقط نیمی از پدر مادرھا با بازگشایی دوباره مدارس از اواسط ماه مھ موافق ھستند 
 

بھ خاطر مبارزه با ویروس کرونا از اواسط ماه مارچ مدارس در اتریش بستھ می باشند. از اواسط ماه مھ اما دوباره بھ طور تدریجی 
مدارس باز خواھند شد. در ابتدا بچھ ھا تا سن ١۴ سالگی بھ مدرسھ می روند و از ابتدای ماه ژوئن دانش آموزان سنین باالتر اجازه 

دارند دوباره بھ مدرسھ بروند. اما فقط نیمی از والدین با این تصمیم کھ مدارس از اواسط ماه مھ  بازشوند موافق ھستند. 
 

اکثر دیگر والدین بر این باور ھستند کھ بھتر بوداگر تا پاییز صبرمیکردند. این را نتیجھ یک نظر سنجی می گوید. البتھ بیشتر اتریشی 
ھا نیز فکری مشابھ در این مورد دارند. 

 



 
مراقبت و پرستاری از ھمھ کودکان در کودکستان ھا تا ١۵ ماه مھ 

 
ھمھ کودکستان ھا و مراکز روزانھ مراقبت تا ١۵ ماه مھ باز ھستند. باید مراقبت از کودکان با اطمینان کامل انجام شود. بدون ارتباط 
با آنکھ شغل والدین کودکان چیست، یا اینکھ والدین از داخل خانھ کار می کنند یا بھ سرکار می روند. این موضوع را وزیر بھداشت 

روشن کرده است. این قوانین تا ١۵ ماه مھ در مرحلھ اول اعتبار خواھند داشت. 
 

تا قبل از آن خیلی روشن و دقیق نبود کھ آیا ھمھ کودکان می توانند بھ کودکستان بروند یا فقط آنھای کھ والدینشان شغل ھای بھ 
خصوصی داشتند. 

 
 
 

+++ ترجمھ این گزارش ھا پروژھی مشترک با ھمکاری اتاق بازرگانی وین (WKW) می باشد. بودجھ این ترجمھ ھا توسط اتاق 
پشتیمانی مالی وین WKW تامین شده است. 

 
 
 
 
 
 
 


