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[Stampa dibistanê] 

 

Sekini: 21.08.2020 

 

Li gorî agahiyên li gorî hejmar 3 û jimareya 9.2 ya plana masterê ji bo tedbîrên hîjyarî, 
kontrolkirina enfeksiyonê û ewlehiya kar li dibistanên li Dewleta Saxony-Anhalt di dema 
pandemiya korona de 

 

Ev danezana divê herî kêm di 31ê Tebaxê, 2020-an de ji rêveberiya dibistanê re were dayîn an jî 
kesek ku ji wan re tête îdare kirin (ji bo xwendekaran di sala 1-ê ya dibistanê de ji hêla herî zû 2-ê 
Septemberlonê, 2020). 

 

 

Nav û paşnav:     ______________________________________________ 

 

Sinif            ______________________________________________ 
 

 

  ERÊ 
 

NA 
 

1) îro xwedan nîşanên nasnameyî yên nexweşiyek COVID-19 li  
 
gorî pênase RKI ya heyî an nîşanên sar. Xweza nîşanên ku li  
 
ser nexweşîyên kronîk pejirandî yên dermanî (fêkiya hay û  
 
alerjiyên din, û hwd.) Hene. 
 

[   ] [   ] 

2) Di nav 14 rojên dawîn de bi kêmanî yek bi nexweşiyek vegirtî  
 
ya kedê re têkilî dayê. 
 

[   ] [   ] 

3) têkiliya bi kesê / a ku di 14 rojên dawî de ji derve vegeriyaye û  
 
ku piştî vegera we di bin qedexeyên qureterî de ye têkilî hebû. 
 

[   ] [   ] 

4) li gorî xala RKI ya niha di van 14 rojên dawî de ji herêmek  
 
xetere vegeriyaye. 
 

[   ] [   ] 

5) - Tenê heger hûn di binê 4-ê de "erê" bersiv dan). - Testek ji bo 
 
 vîrûsa SARS-CoV-2 hate kirin. Encama testê heye û negatîf. 
 

[   ] [   ] 

6) Navnîş û têlefona têlefonê ku li dibistanê tê zanîn heta roja me  
 
ne. 
 

[   ] [   ] 
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Bi nîşana xwe ez rastiya jorîn piştrast dikim. Agahî. Ez zanim ku guherînên li jor Divê 
agahdarî di cih de ji dibistanê re were şandin. 
 

Bi nîşana xwe, ez jî piştrast dikim ku min li ser plana çarçovê ya ji bo tedbîrên 
hogjeniyê, kontrolkirina enfeksiyonê û ewlehiya kar li dibistanên li dewleta Saxony-
Anhalt di dema pandemiya korona de girtiye. Bi taybetî, ez pê dizanim ku heke min ji 
pênc rojên dibistanê bêpar bim, ez ê neçarim îdîaya jorîn raberim. 
 

Min bala xwe kişand ser vê yekê ku heke ev danezana dereng were şandin, 
xwendekarê jorîn dê êdî ji 31ê Tebaxê, 2020 an 2 Septemberlonê 2020 ve neyê 
hiştin li qadên dibistanê û dê ji dersan bê derxistin. Nebûna encam wekî hebûna 
bêexlaq tê hesibandin. 
 

Nîşana parastina daneyê 
 

Ev xwenaskirin û daneyên kesane yên li wê derê bi taybetî li dibistanê û bi taybetî di 
forma kaxezê de (bê stendina elektronîkî) têne hilanîn. 
 

Pêvekirina bêtir daneyên dahatû dê heke were dîtin ku xwendekar an jî yek ji wan 
têkilîyên wî yên li dibistana ku li jor hatî vexwendin divê ji bo COVID-19 erênî 
ceribandin. Di vê rewşê de, daneyên kesane ji bo destnîşankirina kesên têkiliya 
gengaz tê bikar anîn. Di heman demê de dê daneyên li rayedarên tenduristiyê yên 
herêmî jî werin veguhastin. 
 

Ji ber vê yekê berhevkirina daneyê, tomara daneyê û karanîna daneyên gengaz ji bo 
parastina tenduristiya şagirtan û têkiliyên gengaz ên xizmetkariyê xizmet dikin. 
 

Dê daneyên di dibistanê de heya dawiya dawiya sala 2020/2021 dibistanê werin 
hilweşandin. 
 

 

 

Cih û mêjû 
 

 Nîşana xwendekarekî serwer 
 
 an mezinan 

 

 


