
 
 
 

Превод от немски език на български език! 
Сенаторът за децата и образованието     Бремен 
 
Сенаторът за децата и образованието ■ Рембертиринг 8-12 • 28195 Бремен 

 
До родителите / законните настойници 

Информацията се предоставя от 
Вашия училищен надзорен орган  

 
Бремен, 09.04.2021 
 

Задължителни тестове в училищата в Бремен от понеделник, 19 април 2021 г. 
 
Уважаеми родители и законни настойници, 
 
надяваме се, че Вие и Вашите семейства сте успели да прекарате великденските 
празници здрави и спокойни. За да се гарантира, че всички, участващи в училищния 
живот, са защитени от инфекция, доколкото е възможно и по възможно най-добрия 
начин, от 19 април 2021 г. отрицателният резултат от тест е предпоставка за достъп или 
престой на територията на училищата.  
 
С това допринасяме за безопасното посещение на училище за всички ученици и всички 
хора, работещи в училището. 
 
Надяваме се, че Вашето дете също ще може да участва в редовните тестове в училище 
и че Вие ще подкрепите това намерение. Съответните тестове вече се използват в 
училищата от няколко седмици и се предоставят безплатно. 
Опитът показва, че те са много лесни и напълно безболезнени за използване. Дори по-
малките ученици се справят много добре с тях. 
 
За учениците, чиито родители и законни настойници не дадат съгласието си за теста, ще 
се даде задължително предложение за дистанционно обучение от 19 април 2021 г. 
Тогава достъпът до територията на училището и участието в присъствено обучение ще 
бъдат възможни само при актуален отрицателен резултат от тест. 
 
Бихме искали да Ви благодарим сърдечно, че подкрепяте важното и надеждно 
преподаване в присъствено обучение за всички ученици в училището, като се 
съгласявате с участието на детето Ви в редовното тестване. 
 



Формулярът с декларацията за съгласие може да бъде намерен в прикачения файл, 
моля попълнете го и го изпратете обратно на вашето училище. 
 
С уважение, 
/подпис не се чете/ 
Торстен Климе 
 
Сенаторът за децата и образованието 
Ръководител на отдел 4 
 
Вход за пора с увреждания Сграда   Автобус/Трамвай Приемни часове 
Рембертиринг 8-12  Рембертиринг 8-12 Спирка  понеделник до петък 
    28195 Бремен  Хауптбанхоф от 9 ч. до 14 ч. 
 
 
Долуподписаната Силвия Димитрова Христова потвърждавам верността на извършения от 
мен превод от немски език на български език на приложения документ: Писмо от 09.04.2021. 
Преводът се състои от 2 (две) страници. 
 


