Шановні українські батьки,
Ви приїхали разом з Вашими дітьми до Німеччини, тому що були змушені покинути свою
Батьківщину і тікати від війни. Ми тепло і щиро вітаємо Вас у Мекленбурзі-Передній Померанії.
Ми прагнемо дати Вам і Вашим дітям почуття безпеки і стабільності. Це включає в себе
регламентований стабільній розпорядок дня для Ваших дітей. Наші школи готові прийняти
Ваших дітей. У цьому листі Ви знайдете деякі підказки що до відвідування школи в
Мекленбурзі-Передній Померанії.
НА ПОЧАТКУ
Будь ласка, по можливості, придбайте необхідні речі для шкільних занять. (Шкільний рюкзак,
папір до писання, скорозшивачи, словник, необхідні речі для писання і малювання та спортивні
речі).
При необхідності Вам можуть в цьому допомогти Асоціації соціального забезпечення
(Wohlfahrverbände) aбо Ви можете скористатися послугами соціальної допомоги
(Sozialhilfeleistungen).
ЇЖА ТА НАПОЇ
Якщо можливо, будь ласка, давайте своїм дітям щодня з собою до школи судок з сніданком і
напій або воду на шкільний день.
РОЗКЛАД
Ваша дитина отримає розклад шкільних занять, в якому буде вказано, коли, де, який предмет і
яким учителем викладається.
ПІДРУЧНИКИ
Школа надає підручники та робочі зошити.
ІНТЕНСИВНИЙ КУРС НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Учні початкової школи отримають до 10 годин на тиждень вивчення німецької мови, а учні від
5-го класу, отримають до 20 годин на тиждень вивчення німецької мови.
НАВЧАННЯ В КЛАСІ
Ваша дитина також буде зарахована до звичайного німецькомовного класу. У міру того, як
знання німецької мови буде зростати, поступово відбувається перехід до класу.
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЄПІДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ
Будь ласка, підготуйте своїх дітей до тестування на Коронавірус. Тестування відбувається в
школі, або Ви можете тестувати Ваших дітей вдома. Школа повідомить Вас подробніше про це і
надасть тести.
У шкільних приміщеннях і коридорах шкільного будинку потрібно носити маску. У класі це не є
обов'язоковим.
Ми бажаємо Вам легкої адаптації і найкращого початку навчання для Ваших дітей.
З будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до викладачів та керівництва школи, які Вам охоче
допоможуть.

