
  پیش گروهای و  کودکستانها مکاتب، در
 
   است  گرفتە  انجام برق  احتمال  قطیع برای  الزم      آمادگیهای دبستان

  عنوان  بە.  تواندم   شدە باعث را  ناگهای   و  شدە بین   پیش  قبل از  های قطیع امسال،  زمستان در برق عرضە   بازارهای  استثنای   وضعیت
ییک تغذیە   منابع تهیە   با  مثال وری  هایماتریال و  مواد  تهیە  همچنی     و قوە دار،چراغ باتری رادیوهای  وقفە، بدون الکتر   ادامە تامی     جهت ض 
 .    است آمدە بعمل  الزم تمهیدات   دبستای  پیش  گروهای و کودکستانها  مکاتب،  کار

 پیش  هایگروە  و  خردساالن  تعلیمات در خدمات ارائە
 
 برق  قطیع  هنگام  در دبستان

  دبستای  پیش   هایگروە  و خردساالن تعلیمات   در خدمات ارائە کە  است این  بر  تالش  شدە، پیشبین   و  مدت کوتاە های  قطیع هنگام در
 در   تر طوالی    هایوقفە  صورت در.   باشد داشتە  ادامە خود کودکستان بە  نزدیک  کودکستان در متمرکز  صورت بە  یا   خود  کودکستان در

  بە ناچار است ممکن  حالت  دو هر   در.  شد  خواهد ارزیای   جداگانە  طور بە الذکر فوق واحدهای  فعالیت سازماندیه  امکان برق، توزی    ع
  . شویم مذکور واحدهای فعالیت  زمان  کردن  کوتاهتر  و کردن محدود

 برق  قطیع  هنگام در( ٩ تا ١  صنف از) ابتدان   مکاتب  فعالیت

  برگزار نورمال  صورت بە مکتب  اوقات تقسیم مطابق   المکان حنر  مکتب  مدت،فعالیتهای  کوتاە و  شدە  پیشبین   های  قطیع   زمان در
ات مورد در   جداگانە  هرمکتب  مدیر.  شودم  .  دهدم  معلومات  والدین  بە مکتب کار پروگرام در  تغیت 

  این .  گرفت خواهد قرار  ارزیای   مورد  جداگانە طور  بە همیشە فعالیت سازماندیه امکان برق، توزی    ع در   تر طوالی    هایوقفە  صورت در
وی    فضاهای از استفادە بر تاکید  با  و ( چاشت از بعد ٢ ایل صبح ١٠)  روز روشنای   ساعات در  فقط تعلیم که  دارد وجود  امکان   بت 

  ممکن(چاشت از بعد ) مکتب از بعد و ( صبح) مکتب از قبل  در برنامە  فوق فعالیتهای  کردن دایر و  سازماندیه.  شود سازماندیه 
 .  باشدنم 

ایر  کدام ایجاد باعث برق  قطیع اگر ات  شود، مکاتب  یا   ها  کودکستانها  عملکرد  در تغیت    تا   Wilma و  eVaka  های  سیستم  طریق  از تغیت 
  مکاتب   و کودکستانها  ورودی  دروازە  روی بر  لزوم، صورت  در. شد خواهد  دیه معلومات شود،  تامی    دوبارە   آنها  عملکرد امنیت که زمای  
 .  شد خواهد  نصب موضوع با   ارتباط در اطالعیەهای   هم

 


