
Staatliches Schulamt für 

die Stadt Frankfurt am Main 

Stuttgarter Str. 18-24�60329 Frankfurt a.M. 
Telefon 069 38989-00  
Fax 069 38989-188 
 

E-Mail:  poststelle.ssa.frankfurt@kultus.hessen.de 
Internet:  www.schulamt-frankfurt.hessen.de 
 
Am Hauptbahnhof, 3 Gehminuten von Hauptbahnhof Südseite 

oder von Straßenbahnhaltestelle „Baseler Platz 

Anrufe und Besuche bitte nur: 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
9:00 h – 12:00 h und 
Dienstag und Donnerstag  
14:00 h – 15:00 h  

 

 

 

 
 
 
Staatliches Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main  
Stuttgarter Str. 18 - 24. �  60329 Frankfurt am Main 
 
 

یبرا  نیوالد  ا�   آموزان دا�ش تمام قانو��  ��رستان 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

نیوالد   قانو��  ��رستان و گرا� 

ت�وضع که آنجا از روس!و  از نا �   حت را ما همه کرونا  ,+ تأث ت گر1د آموزان دا0ش :دهد � قرار  �  3ه مجاز  س9ند7ن مدرسه 3ه رف45  و 
یبرا یار �=س  نیوالد از  � ن  +, نیا  .شود � قطع خود معمول روش 3ه روزمرە ?ار ،  ک1  یبرا بزرگ چالش  را!ز  است ها خانوادە   ها روال 

یساختارها و زمرەرو  آشنا  گر1د  س در  ست7ن دس,4 .  

م�دان نL ما یها هفته و روزها در که  ندەیآ  نیا و شد خواهد انجام اقدامات کدام  ت�وضع  �R اس9ثنا    .داشت خواهد ادامه مدت چه 
نیبنابرا ید�مف نVات ،مدرسه روا0شناخ4T  نظر از ما  یبرا را  م1ا دادە قرار شما  یتهایموقع 3ه جوان هر ، کودک هر : س   و زا اس,4

و�4 متفا وا\]ش کنندە نگران   مانند جسL عالئم آنها از بر[�   .دهد � 0شان 
a

bم درد و �درد ، خستVا1 ش  احساس را اشتها ?اهش 
ا1 نگرا��  3دون ، مضطرب آنها از بر[�   .کنند �   fTو عص  hح ک!ت ریjذ  گر1د بر[�   .هس9ند  دن�خواب در   تعداد اما  .دارند مشVل 

ار�=س یاد!ز   � ن نوجوانان و کود?ان از  +, نددار  وجود  ا 3ا خو�f  3ه توانند � که  ط�1� د1جد  س از و شوند سازmار   برخوردار ?L اس,4
 .3اشند

د�توان � شما ی?ارها  یاد!ز   یبرا را  د�ده انجام فرزندتان و خود  س 3ه اعتماد  . ت�مسئول احساس و آرامش ، نف  و qلمات در را 
د�ده 0شان خود اعمال :  

یتهایفعال 3ا ) متعادل  ی,+ ادگ1 ی3از  زمان و رسانه ،  یها وعدە ، ( �R غذا  ك1 خود کودک 3ه ، خواب زمان و منظم   روزانه ساختار 
حvم د�3ده م � همچن . +5 ک1 از جوانان  ا1 روز  .شوند � مند بهرە ثا3ت ساختار  یز !ر  برنامه هم کنار در را هفته  د�کن   مثال عنوان 3ه) 

ک1 از استفادە 3ا امهبرن  y� xنما  ا1    zم!تق د�کن � طرا[ هم 3ا که  ک1  .( افته1 ساختار روزمرە روال  � ن  +, نیا در  ا  ط�1�  ، شما 3ه 
نیوالد ت�امن ،  ی,+ گ جلو و دهد �  حث از  اد!ز  3 یبرا را     .آورد � همراە 3ه شما 

�تVال ما مدارس از شما فرزند �~ افت!در   ا1 است کردە  د�کن س�  .شود � ارسال آنها 3ه مداوم طور 3ه  نیا  یفرصتها  ی,+ ادگ1   ثا3ت را 
یها برنامه در د�3ده قرار روزانه  نگونهیا . یبرا  نیا که ،شود � حفظ روزمرە اوقات از 3خy�  ،نوجوانان و کود?ان    .3خشد � را ث�ات 

ماش فرزند ا�ر ش7ب  ا1 است ناراحت حد از  ست7ن ?ار حجم 3ا مقا3له 3ه قادر  صبور ،  د�3اش  صورت در و   م�hوطه معلمان 3ا لزوم 
د!,+ 3گ تماس ل�م ?مال 3ا آنها که ، دهند�م jاسخ سؤا� هر 3ه  اد1 3ه . د�3اش داشته  نیا ، ک1  ت�وضع  د1جد  ی,+ ادگ1  یبرا   شما فرزند 

ج!ــــتدر  3ه تا 3کشد طول مد�4  است ممکن و است اد1  د,+ 3گ   .کند ?ار به,4  و مستقل 

اد1 شما از تواند � شما فرزند د,+ 3گ  اط�احت 3ا چگونه که  ا در ح4T  آنچه مورد در خود فرزند 3ا  .کند رفتار  ط�1� س   شما 3ه زا اس,4
ح�ت است کردە ?مک ص د�کن  ک1 عنوان 3ه  . د�توان � شما ، خانوادە  یبرا که را آنچه  ک1 هر  یاعضا از   ورزش مانند) خانوادە 
یها یفرد  ازشنو  ، خواندن ،  �موس ، گ�hه  4~ ح�ت ،  ص ە,+ غ و تلفن 3ا کردن  د�مف ( �اشدیم  یآور  جمع را  یرو  مثال طور 3ه و کردە   

ک1 حه  صف ی?اغذ  د�س�بنz  بزرگ  نگونهیا ، د�توان � شما  ک1  � 3اش داشته خود رفتار در به,4  انتخاب  +5 نیوالد عنوان 3ه . � ن شما ،  +,  � 
د�توان د�3اش تماس در خود قوت نقاط 3ا  یابر   . نیا نوجوانان و کود?ان  د!ساز  روشن را امر  ت1رعا 3ا که  ص اقدامات  ه�تو  آنها ، شدە 
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.داشت خواهند جامعه در مهL سهم نیا یو ,+ پ 3اعث نوجوانان و کود?ان و شما آ�ا�  � قوان از  +5  برخوردها ،کرد خواهد تر آسان را 
� همچن و ?� طور 3ه را +5 � ب در  +5 ار�=س نوجوانان و کود?ان  حدود  د�کن م ق!طh  از فقط و  ا1 تلفن  یها رسانه از استفادە   اجتما� 

یبرقرار  امVان همفرا را ارت�اط  د�کن �  .   
�
� قوان حتما +5 ت1رعا را بهداشت  د�کن  نجایا در  . ک1 هم  د�3اش ال�و  ت�اهم  .  را اقدامات همه 

حیتوض سن 3ا متناسب رو �  3ه د�ده  ح�ت خود فرزند 3ا  . ص د�کن  ضوعاتمو  بتوانند آنها تا  ن!آخh  در�ارە  .کنند درک را   اخ�ار 
ت1سا در فقط یها    f,کن کسب اطالعات معت�د ت1سا وب در  مثال عنوان 3ه ،   Robert-Koch-Instituts (www.rki.de 1ا                 

https: //www.hessen.de/).  یبرا ،دهد رخ است ممکن که اتفاقا�4  هر مورد در خود فرزند 3ا ی,+ جلوگ   آنها اضطراب از 
ح� تص د�نکن  ر!تصاو  برابر در خود کود?ان از . ور ,+ غ و کنندە اضطراب  ی®� ون!̄ !تلz  از  نتیا و  ن,4 حافظت  د�کن م .  

ا ط�1� �T یسنگ 3ار تواند � فع�  یبرا را     .3اشد داشته همراە 3ه خانه در شما 
�
 دف,4  در مدرسه روا0شنا  مشاورە خدمات از لطفا

د�کن استفادە Frankfurt am Main در دول4T  مدرسه .   

� توانیم شما +5 یبرا  یروزها در مدرسه مشاور از تلف�T  مشاورە  ی?ار    از 

  16:00 ساعت تا 8:00 ساعت 

 069/38989-166 

یبرا نیا در شما  ا  ط�1� د�3مان سالم ، همه از مهم,4   .کنم � آرزو °شتVار و قدرت  .   

ام 3ا   اح,4

 

 

gez. Evelin Spyra 

ریمد  ارشد 


