د  2020دکال د دسمبر د میاشت  16نیټه
د فریډریکس برګ د ښار د عامه ښوونځي کورنیو سالمونه!
د فریډریکس برګ د ښارعامه ښوونځي د خپل د زده کونکو او کارمندانو خوندیتوب په اړه ژمنتیا لري .د  COVID-19به قضیو کې له ډیریدو
د احتمال له امله چې پر رخصتیو ،ټرانسپورټي اندیښنو ،او کارمندانو باندې احتمالي اغیزې ولري ،ځکه د فریډریکس برګ د ښار د عامه ښوونځي
زده کونکي به د جنوري د میاشتې په لومړیو دوه اونیوکې په آنالین توګه زده کړه وکړي .کارکوونکي به د  2021د کال د جنوري په  4امه نیټه
کې د مهالویش سره سم کار وکړي ،او زده کونکي به د زده کړې لپاره په کور کې پاتې شي.
ټول زده کونکي به په آنالین زده کړې کې برخه واخلي چې د دوشنبې په ورځ د  2021د کال د جنوري په  4امه نیټه کې د مهالویش سره سم
تعقیب کیږي.
نوې الرښوونې به د مخکیني ښوونځي او لومړني تر لیسو زده کونکو لپاره د دوشنبې په ورځ د  2021د کال د جنوري په  4امه نیټه باندې آنالین
له طریقه پیل کیږي.
د  6-12ټولګي زده کونکي ته به د جنوري  4-8اونۍ کې کومه الرښوونه او همدارنګه د " "LAPدندې به ورنکړل شي پورې درجو ته به په
نوي مینځپانګه کې نه کیږي یا د جنوري  8-4دندې ورکړل شوي .پرځای یې ،دا اونۍ ،به د همغږۍ الرښوونو ته د زده کونکو لیږد باندې
تمرکزوشي چې د ټولګي -ټولنو له رامینځته کولو ،د توقعاتو ،معرفي کولو ،او د نورمونو او پالیسیو جوړولو سره پیل شي پداسې حال کې چې د
لومړي سمستر د مینځپانګې بیاکتنه هم چمتو کیږي .نوي الرښوونې به د واکر ګرانټ او جیمز منرو د  6-12ټولګیو زده کونکو لپاره به د 2021
د کال د جنوري په  11مې نیټه باندې پیل شي.
له وړکتون څخه تر اووم ټولګی کې د صحي زده کړې مرکزونو زده کونکي به خپلو  HLCمرکرونو ته دوی د کارمندانو/کورنۍ غړو سره د
 2021د کال د جنوري د میاشتې په  4امه نیټه باندې حاضروي .د ټرانسپورټ څانګه به د توضیحاتو په اړه ډیر ژر د کورنیو سره په تماس کې
شي.
د فریډریکس برګ د ښار د عامه ښوونځي د وړکتونونود برنامې زده کونکي به په اونۍ کې یوه ورځ د سهار له  8:00بجو څخه د ماسپخین
تر  1:30بجو پورې په ښوونځي کې دوام ورکړي ،ځکه چې دوی دا برنامه د  2020د کال د مني په جریان کې ولري.
د وړکتون څخه تر پنځم ټولګی زده کونکي چې په حضوري ډول حاضریږي ،د سهار له  8:00بجو څخه د ماسپخین تر  12:00بجو پورې به،
په ښوونځي به زده کړه وکړي.
له شپږم ټولګي څخه تر د دولسم ټولګي زده کونکي چې په حضوري ډول حاضریږي ،د سهار له  9:00بجو څخه د ماسپخین تر  1:00بجو
پورې به ،په ښوونځي به زده کړه وکړي.
د زون  Aاو  Bترکیبي زده کونکي به د سه شنبې په ورځ  ،د جنوري په  19نیټه ،او د مارټین لوتر کینګ جونیر د رخصتۍ (جنوري  18مې
نیټې) څخه وروسته په حضوري توګه به ښوونځي ته راستون شي .له دې وروسته  ،زون  Aاو  Bبه د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې ښوونځي
ته ځي .د زون  Cاو  Dترکیبي زده کونکي به د پنجشنبې په ورځ ،د جنوري په  21نیټې سره سم په حضوري توګه به ښوونځي ته راستون شي.
زون  Cاو  Dبه د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې ښوونځي ته ځي.
چهار شنبه به د ژورې پاکولو ورځ پاتې شي؛ ټول زده کونکي او کارمندان به د چهارشنبې په ورځ له کور څخه کار وکړي.
په یاد ولرئ ،چې جمعه د  2020د کال د دسمبر د میاشتې  18امه نیټه به مهالویش سره سم د ترکیبي ښوونځي ورځ وي .د ټولو سمسترونو د زده
کونکو کارونه د دې جمعې  2020د کال د دسمبر  18امه نیټه ده.
نور معلومات به ستاسو د ودانۍ ادارې لخوا کارمندانو سره شریکې شي .خبرتیا به له برخې څخه کورنیو ته واستول شي.

