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Städtische Gemeinschaftsgrundschule    
Hochfelder Markt         
Duisburg 
        
       
 
 
         Duisburg, den 08.01.21 
 
 
Dragi părinți, 
 
începând de marți, din data de 12 ianuarie 2021 până în data de 31 ianuarie 2021 copiii 
dumneavoastră vor fi școlarizați la distanță. 
Copiii vor primi teme de la doamnele învățătoare/ domnii învățători. De accea, asigurați-vă 
neapărat că vă puteți conecta la aplicațiile Anton și IServ. Mai multe informații despre 
acestea găsiți pe pagina de internet a școlii. 
Pentru fiecare nivel există un Padlet, unde găsiți exerciții complementare și informații. Copilul 
dumneavoastră poate găsi link-ul de acces la Padlet pe IServ. Dacă nu mai aveți acces la 
pagina de internet sau dacă aveți alte dificultăți, apelați la ceilalți părinți din clasă sau trimiteți 
un e-mail echipei de învățători a copilului dumneavoastră. 
Noi ne dorim să rămânem în contact cu copiii dumeavoastră și îi vom putea întâlni în grupe 
mai mici cu ajutorul videoconferințelor. Învățătorii claselor vă vor informa și despre aceasta. 
Participarea la învățământul la distanță și la cursurile online este obligatorie, la fel ca și 
frecventarea normală a școlii. Participarea, precum și rezultatele muncii lor vor fi notate. 
Neparticiparea va conduce la absențe nemotivate și trebuie sancționată conform 
regulamentului de proceduri de amendă. 
Toți părinții sunt rugați să se ocupe de copiii lor – pe cât posibil – acasă, pentru a putea 
contribui astfel la reducerea contactului cu ceilalți. Pentru a amortiza costurile suplimentare 
ale părinților, cel puțin din punct de vedere economic, este prevăzut să se reglementeze prin 
lege la nivel federal, ca în cazul îmbolnăvirii copiilor, în 2021, indemnizațiille să fie stabilite 
pentru 10 zile suplimentare per părinte (20 de zile suplimentare per tutore singur). Acest 
drept ar trebui, de asemenea, să se aplice și în cazurile în care copilul este îngrijit la 
domiciliu, conform respectării apelului Ministerului Educației. 
În situația în care nu puteți deloc să vă ocupați de copilul dumneavoastră, există posibilitatea 
unei luări în îngrijire de urgență. Vă rugăm, însă, să apelați la această măsură, doar în caz 
de maximă urgență. 
O îngrijire de urgență nu va avea loc, decât pentru copiii anunțați în scris pe e-mail sau pe 
scrisoare. Îngrijirea de urgență nu este un curs. Copiii vor primi îngrijire, stând la locurile lor 
și purtând masca de protecție pentru gură și nas. Chiar și copiii de la OGS trebuie anunțați în 
scris. Vă rugăm să completați formularul atașat și să îl trimiteți semnat de dumneavoastră 
până luni, în data de 11.01.2021, la ora 12:00, pe adresa de e-mail a școlii. Este imperios 
necesar să precizați zilele și orele în care nu vă puteți ocupa de copilul dumneavoastră, din 
cauză că trebuie să munciți. 
Noi suntem conștienți de eforturile enorme pe care trebuie să le depuneți în următoarele 
săptămâni, pentru a ține totul sub control și vă dorim multă putere, răbdare și mai cu seamă 
multă sănătate. Aveți mare grijă de dumneavoastră și de familia dumneavoastră! 
 
Salutări cordiale, 
Echipa Școlii Hochfelder Markt 
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