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 ! م قانوین  والدین �ا ��رستان مح��

 در�ـــــــارە وال�ـــــــدندر �ــــــ� از روزهــــــای 
ً
و تــــــدارکات انجـــــــام شــــــدە بــــــرای آن بـــــــا شــــــما صـــــــحبت   (بلـــــــ� اوت)برق احتمــــــا� قطــــــع، قــــــبال

ا�ـــــــــط، ا�نـــــــــون ایـــــــــن نامـــــــــه را بـــــــــه فرزنـــــــــد شـــــــــما � دهـــــــــ�م کـــــــــه حـــــــــاوی اطالعـــــــــات مهـــــــــ� بـــــــــرای شـــــــــما و کـــــــــرد�م. بـــــــــا توجـــــــــه بـــــــــه ��

 است.  قطع برق(بل� اوت)تان در مورد نحوە ادامه روند خانوادە

ا�ــــــــــط ســــــــــخی� هســـــــــــت�م، لطفــــــــــا از فرزنــــــــــد خــــــــــود در ایــــــــــن امـــــــــــر حما�ــــــــــ ت کن�ــــــــــد. خودتــــــــــان را آرام نگــــــــــه دار�ـــــــــــد و همــــــــــه مــــــــــا در ��

ن آرام کن�ــــــد. ایــــــن   در   قطــــــع بــــــرق (بلــــــ� اوت)فرزنــــــدتان را نــــــ�ی
�
دو�ــــــارە خواهــــــد گذشــــــت. تــــــا زمــــــاین کــــــه بــــــرق وجــــــود نــــــدارد، لطفــــــا

هــــــــای منطقــــــــه ای  چینـــــــلده�ــــــــد، و  Ö3صـــــــورت امکــــــــان بـــــــا فرزنــــــــد خـــــــود در خانــــــــه بمان�ــــــــد و بـــــــه طــــــــور مـــــــنظم بــــــــه رادیــــــــو گـــــــوش 

، البتــــــــه بــــــــه طــــــــور خودکــــــــار هــــــــیچ در� وجــــــــود کتــــــــبم ع خواهنــــــــد داد. در ایــــــــن روزهــــــــا تــــــــا بازگشــــــــایی وضــــــــع�ت را بــــــــه شــــــــما اطــــــــال 

 ندارد. 

ە، مــــــــا بــــــــا اطمینــــــــان خــــــــاطر بــــــــا شــــــــما تمــــــــاس و  کاتــــــــبمجــــــــدد م بــــــــه محــــــــض برقــــــــراری مجــــــــدد بــــــــرق و راە انــــــــدازی تراف�ــــــــک و غــــــــ�ی

ی  تـــــــا زمـــــــاین کـــــــه مراحـــــــل بعــــــــدی کتـــــــبدر مــــــــورد عمل�ـــــــرد م خـــــــواه�م گرفـــــــت تـــــــا اطالعـــــــات ب�شـــــــ��
�
وع  داشـــــــته باشـــــــ�د. لطفــــــــا ��

ە را از ما �ا از ط��ق رادیو در�افت نکردە ا�د، کتبم  نفرست�د.  کتبفرزند خود را به م و غ�ی

�ن ها را آرزو دار�م ،ص�� داشته باش�د  تا آن زمان  و برای شما به��

 شما کتبم مدی��ت
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قطع برق )بل� اوت( - اطالعات والدین )و ��رست(.  

ً ی) تقربیرون مرزی و طوالنی تربرق  یدر صورت قطع برق (= قطع برق  نیتام یھاستمیو س ھارساختیتمام برق، ز با
 لیاز وسا گرید د،ینھ می توان دیخر گرید د،یسیبنومیسج  ای دیریتماس بگ یبا کس دیتوانینم گریو د افتندیفوراً از کار م

 .دینھ می توااستفاده ن رهیو غ لیفت/ زنگ /  نترکامی. ، از ادینھ می توابا برق استفاده ن یعموم ھینقل

 چینل ای( ORF Ö3 چینل رادیوبرق. فقط  یابیپس از باز یممکن است چند روز طول بکشد، حت رساختیکل ز یابیباز
 آورد. ی) اخبار مھم را بھ ارمغان میمنطقھ ا

) و بھ خانھ دیمراجعھ کن وستیشوند (بھ پ یدر اسرع وقت اخراج م صیترخ تیریطبق برنامھ مدھستند  لیسھدر  شاگردان کھ. ۱
 بروید

 روند. یو با ھم بھ خانھ م رندیگ یخود م کتبادر بزرگتر، کوچکترھا را از مباشد، خواھر و بر مکتبدر ی. اگر خواھر و برادر۲

قرار  صنفمعلم  اریرا پر کرده و در اسرع وقت در اخت ریز مھیلطفا ضمتند کھ در متوسطھ ھس اگردانش) یقانون ی(ول نی. والد۳
 .دیدھ

 شوند. یاستفاده م ازیشوند و در صورت ن یم رهیشوند، در مرکز ذخ یبخش ھا چاپ م

 کنند] یم یزندگ یشبانھ روز کتبکھ در م یاریاخت شاگردان[

در  صیترخ تیریکنند، طبق برنامھ مد یم یزندگ مکتبخانواده آنھا در محل  کینزد یکھ اعضالیسھ ھستند در  شاگردان کھ .۱
 ).دینیرا بب وستیشوند (پ داده می اجازهرفتن بھ خانھ  یاسرع وقت برا

و طبق  لیرا تکم فورم زیکنند ن یم یزندگ کتبخانواده آنھا در محل م کینزد یکھ اعضاکھ در متوسطھ ھستند  شاگردان  یایاول. 2
 شوند. یضوابط مشخص شده مرخص م

 ری(خارج از کشور، ساکنند  ینم یزندگ کتبخانواده آنھا در محل م کینزد یکھ اعضا لیسھ ھستندو متوسطھدر  شاگردان کھ. 3
 حمل و نقل خود را ندارند. لھیفدرال) و ھنوز وس یھا التیا

 ای دیریبگ لیکھ آنھا را تحو یتا زمان دبمان یشبانھ روز مکتبدر آ. 

 کنند. یم یزندگ کتبھستند کھ در محل م یکھ کودکان دارند یبھ رفتن با دوستان اجازه .ب

 .دیپر کن زیرا ن وستیپ لیلطفا فا

استفاده کم از  از محلھ، تی)، حمامکمل ساعت( دیگوش دھ ویو بھ راد دیدر خانھ بمان قطع برق (بلیک اوت)در زمان  میکن یم ھیتوص
 .یاحتمال یاز آلودگ یریجلوگ یبرا ادیز اطیھا/ظروف زبالھ با احتخریط آب و غذا و بستن
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BEILAGE Blackout – Entlassungsmanagement 

اخراج تیریمد - بلک اوت (قطع برق) پیوست  

Zuname: ________________________ Vorname: ______________________ Klasse: ____ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ صنف:ــــــــــــــــــــــــــتخلص:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نام:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geschwisterkind(er) am Campus:  o Ja          o nein         Wenn ja wo? __________________ 

 اگر بلھ، کجا؟ __________________           رینھ خ o   بلھ  o    خواھر و برادر) در محوطھ مکتب: 

(Lebensmittel-) Allergien: ____________________________________________________ 

 : ____________________________________________________ییغذا تی(حساس

Mein Kind darf / wird im Falles eines Blackouts … (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 )دیخواھد... (لطفاً در صورت لزوم عالمت بزن/اجازه داردفرزندم  ،قطع برق (بلک اوت)در صورت 

o alleine nachhause gehen. 

o تنھا خانھ برود 

o mit seinen Geschwistern – ohne Begleitung eines/r Erwachsenen – nachhause gehen. 

o کند. یبزرگسال او را ھمراھ کی نکھیبدون ا -بھ خانھ برود  شیبا خواھر و برادرھا 

o von einem/r Erziehungsberechtigten zeitnah abgeholt. 

o  داده شود. لیتحو یقانون سرپرست کیفوراً توسط 

o im Internat bleiben. 

o  دیبمان یشبانھ روز مکتبدر. 

o mit folgendem/r Schüler:in bzw. folgender Familie mitgehen: 

o  دیبرو ریخانواده ز ای شاگردبا: 
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____________________________________________________ Klasse:_____________ 

 ـــــــــــــــــــ صنف:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ich habe die Informationen, wie im Falle eines Blackouts im [Schulname] gehandelt wird, 
gelesen und zur Kenntnis genommen 

______________________________________________________________________________ 

 ] را خوانده و درک کرده ام.مکتبدر [نام  قطع برق (بلک اوت) من اطالعات مربوط بھ نحوه عمل در صورت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Datum Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten 

 یقانون سپرست یامضا خیتار

 

 


