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Agahî ji bo dêûbavan
ku zarokên wan di dibistanên kreşan de an jî di navendên lênêrîna rojane ya zarokan
de têne xwedî kirin

Agahdariya ji bo sponsor, rêveberî, û
karmendên
dibistanên kreşan û navendên lênêrîna rojane ya zarokan

Rêziknameya nû ya lênihêrîna zarokan ji ber
guherîna rêbernameya lênihêrînê di dema
pandemiya koronayê de
Ji îro Duşemê ve, rêziknameya nû ya lênihêrîna zarokan a di dema pandemiya
korona de (CoronaBetrVO)ji bo lênêrîna rojane ya zarokan tê bikaranîn. Mîna warên
din ên civakê, qaîdeya 3G ji bo têketina navendên lênihêrîna zarokan tê bikar anîn, û
bestina mask li hundur îcbarî ye. Ji bo herduyan jî îstîsna hene.
Qanûn ji bo karmendan, karkerên navendên lênêrîna rojane ya zarokan û her weha
dêûbav û kesên din (aliyên sêyemîn) tên bikaranîn. Ew ji bo zarokan nayê ferz kirin
keta ku ew dest bi dibistanê nekin. Lê ew ji bo zarokên temenê dibistanê jî ferz in.

Di warê lênêrîna zarokan de guhertinên jêrê hatine çêkirin:
Mask li hundurê îcbarî ye
Pêdivî ye ku bi kêmî ve yek maskê bijîjkî li hundur ji hêla hemî kesan (karmend,
karkerên navendên lênêrîna rojane, dêûbav û aliyên sêyemîn) ve were lêdan, bê ka
gelo dûrketina civakî ya herî kêm tê reçavkirin an na.
Ev ji bo yên jêrîn nayê bikaranîn:
•

Karmend û karkerên nawenda lênêrîna rojane ku bêyî bûna mirovên din li wir li
zarokan dinêrin.

•

Karmend û karkerên navenda lênêrîna rojane, heke tenê karmendên karmend
an karkerên aşîbûyîyê navenda lênêrîna rojane kom dibin (hema ku kesên ku
hatine ceribandin li wir bin, mask ji bo her kesî îcbarî ye).

•

hemî kes, eger berpirsên lênêrînê pêwîst dibînin ku ji ber sedemên
perwerdehiyê, bi awayekî demkî maskan rakin, tewra li ber çavê dêûbav an
aliyên sêyem. Di van rewşan de, divê kêmtirîn dûrahiya pêwîst di navbera
mezinan de were reçavkirin.

•

Dêûbav û xebatkar, gava ku ew li cîhên sabit rûniştinê an sekinîne, wekî
beşek ji komîteyên beşdarbûna dêûbav

•

hemû kesên ku, ji ber sedemên bijîjkî yên îsbatkirî, nikarin maskê bi kar bînin.

•

Hemû kesên ku bi kesên kerr an guhgiran re têkilî datînin

•

awarte ji bo hemû kesên di çend rewşên din de ne ku di Benda 4 paragrafa 2
ya Rêziknameya nû ya lênihêrîna zarokan a di dema pandemiya korona de bi
hûrgilî hatine wesifkirin, mînakî di dema xwarinê de û di dema çalakiyên
werzîş an muzîkê de

Di çalakiyên rojane yên navenda lênihêrîna rojane ya zarokan de, divê hemû aliyên
têkildar dema ku bi karmendan, karkerên lênêrîna zarokan, dêûbav an aliyên sêyem
re di têkiliyê de dibin, maskan bi kar bînin. Di wan rewşa lênihêrînê de ku tenê zarok
hene û tu kesê din li wir nîne, ne pêdivî ye ku mask bikar bînin.

Qaîdeya gihîştina 3G
Li gorî qaîdeya 3G (gihîştina tenê ji bo kesên aşîbûyî, çakûyî an ceribandî), tenê
kesên aşîbûyî an ceribandî (karmend, dêûbav û aliyên sêyemîn) dikarin bigihîjin
xizmetên navenda lênêrîna rojane.
Hin îstîsna hene:
•

ji bo dêûbavan dema ku zarokan tînin û diben

•

ji bo zarok û ciwanên temenê dibistanê yên ku xwediyê heman statûyê wan
kesan in ku bi ceribandina dibistana asayî hatine ceribandin

•

di rewşên awarte de

Ji ber vê yekê rê nayê dayîn ku kesên ne-aşîbûyî an neceribandî têkevin navenda
lênêrîna rojane ji bilî dema anîn û birina zarokan. Rêvebirên navendên lênêrîna
rojane divê nehêkin kesên weha beşdarî bûyerên wan bibin.
Pêkanîna erka testdayînê
Ji bo karmendan, hewcedariya ceribandinê wekî bicîhkirî tê hesibandin, ger ew di
hefteyê salnameyî de du caran beşdarî ceribandina hemwelatiyan an ceribandina
çavdêrîkirî ya karmendan bibin.
Ceribandina çavdêrîkirî ya karmendan ceribandineke bilez a koronayê ye ku ji hêla
kardêr ve belaş tê dabîn kirin, û ji hêla personelên jêhatî an perwerdekirî ve tê
meşandin, an jî ji hêla kardêr ve di bin çavdêriya kesek jêhatî, perwerdekirî an
şîretkirî de tê kirin.
Ji ber ku ceribandina çavdêrîkirî ya karmendan ji bo karmendan lênêrîna zarokê yên
xweser ne mumkîn e, hewcedariya ceribandinê tenê tête hesibandin heke ew her
hefte du caran di çarçoveya ceribandina hemwelatiyan were ceribandin.
Ji bo bicihanîna hewcedariya ceribandinê, dêûbav û aliyên sêyemîn divê belgeya
testa hemwelatiyê ya ku ji 48 demjimêran kevintir nebe nîşan bidin.
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