
Скъпи родители, 

в това кратко резюме на български език има важна информация за времето,  през 
което училището ни ще бъде затворено. 

Училището ще бъде първоначално затворено до 19.04.2020 (краят на великденската 
ваканция - Osterferien). Това е мярка, която служи за предотвратяване на бързото 
разпространение на корона вируса Covid-19.  

До този момент в нашето училище няма потвърдени случаи или съмнение за такива.  

Затварянето на училището не трябва да се разбира като продължение на 
великденската ваканция. Децата трябва да не спират да се занимават със своите 
домашни работи вкъщи. 

На ученичките и учениците са дадени учебни материали за вкъщи. В следващите дни 
ще има и допълнителни материали и съвети на дигиталната ни платформа за учене. 

Класните учителки и учители ще раздадат материалите на родителските 
представителки и представители или ще ги пратят по ймейла на съответният клас. 
Всички родители, които още не са на ймейл-листата за класа, трябва активно да се 
погрижат това да се случи и да си набавят необходимите информации.  Моля Ви да 
потърсите помощ от други родители и Вие също да помогнете.  

За всички, които не са били в Понеделник на 16.03.2020 на училище сме подготвили 
учебни материали, които трябва да бъдат взети. Понеже влизането в училището е 
забранено Ви моля предварително да се обадите в секретариата на следния номер: 
030 35599010 

Моля Ви да си носите собствени чанти за транспортиране на учебните материали както 
и да имате разбиране и търпени ако се наложи да почакате малко. Предварително Ви 
благодаря! 

В нашият училищен CLOUD (това е виртуалната платформа на училището в интернет за 
обмяна на информация) можете да намерите не само важни информации за учебният 
процес вкъщи, но и много идеи  за игри и други занимания през свободното време. 
Така можете да се регистрирате в училищният CLOUD:  

app.schul.cloud/#/start/register и след това вкарвате следната парола: gRDyjwabsK  

Родители които работят в следните области: здравеопазване (медицински служителки 
и служители, такива работещи в грижи за възрасни хора или хора с увреждания, 
почистване или снабдяване на медицински заведения, работещи в аптеки), полиция, 
пожарна, съд, продавачки и продавачи в магазини на продукти за всекидневната 
употреба могат да запишат децата си на извънредна занималня в училище. Моля Ви да 
използвате услугите на извънредната занималня само в краен случай, защото срещата 
на много деца увеличава риска за разпространение на вируса. Ако нямате друга 
възможност можете да регистрирате детето си на занималня минимум един ден 
предварително на следния номер: 030 35599010 

За записване на занималня се нуждаем от потвърждение от работодателя Ви. 

Пожелаваме Ви сила и нерви през предстоящото време. Грижете се за себе си. 



При въпроси може да получите информация на български език от г-н Дончев от südost 
Europa Kultur e.V.: Телефон: 0176 630 39 511; Ймейл: dimitar.donchev@suedost-ev.de   

Поздрави! 

Вашето училище Карл Шурц  
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