Альянс франсез припиняє прийом відвідувачів з
понеділка, 16 березня, але продовжує свою
діяльність дистанційно
Дорогі друзі,
Зважаючи на безпрецедентну ситуацію з пандемією, ми прагнемо вжити
запобіжних заходів безпеки та запропонувати альтернативи всім тим із
Вас, хто бажає залишитися вдома.
1. Усі заняття з дітьми скасовуються з понеділка 16 березня до
подальшого повідомлення. Для дітей батькам запропонують короткі
відеозаписи та адаптоване дистанційне навчання.
2. З 16 березня підлітки та дорослі студенти Альянсу зможуть :
ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ
продовжувати
відвідувати
курси у віртуальному класі,
тобто віддалено, з вашого
дому, з тим самим викладачем
або викладачем, який його
замінить, та з тією ж групою
без
жодних
додаткових
витрат.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ
продовжувати
займатися
індивідуально,
але
за
допомогою Skype, узгодивши
все зі своїм викладачем.

Просимо Вас якнайшвидше повідомити нам про свою готовність, щоб ми
могли все організувати і запропонувати Вам найкращі можливі послуги за
теперішніх обставин.

Які рішення прийняті, щоб кожен міг безпечно
вчитися?
Мережа 1000 Альянс франсез у всьому світі є об'єднаною з початку епідемії.
Нам у Львові нам пощастило отримати всю інформацію про колективний досвід
наших колег. Таким чином, Ви можете скористатися кращими інструментами
та методами дистанційного навчання, які дозволять Вам скористатися
якісними умовами навчання, залишаючись у безпеці.
Залежно від кількості учнів, ми надаватимемо перевагу Skype або Zoom.
Перед першим віртуальним уроком викладач надішле Вам посилання на
з'єднання, а також розповість про кроки, які слід виконати, щоб
підключитися.

Перелік технічного обладнання для участі у віртуальному
занятті :
•
•
•
•

комп’ютер (ПК або Mac)
підключення до мережі Інтернет
веб-камера, звук, мікрофон
браузер Chrome, встановлений на Вашому ПК або Mac.

Не вагайтеся консультуватися з нами щодо будь-яких питань, ми будемо
готові Вам допомогти !

Не панікуйте і бережіть себе ! Ми продовжуємо наголошувати на важливості
дотримання санітарних застережних заходів, про які повідомляли українські
служби охорони здоров’я, і нагадуємо їх далі.

Яких застережних заходів слід ужити?

Прохання залишатися в ізоляції як мінімум 15 днів, якщо Ви
перебували в так званій зараженій зоні або якщо Ви були в
прямому контакті з потенційно зараженою людиною.
Ці заходи узгоджуються з тими, що вжиті усіма організаціями по
цілому світу та у Львові:
• Часто мийте руки з милом або використовуйте дезінфікуючий
засіб на основі спирту, якщо ваші руки не помітно брудні
• При кашлі та чханні прикрийте рот і ніс ліктем або хусточкою.
Негайно викиньте хусточку в закриту ємність і очистіть руки
дезінфікуючим засобом на спиртовій основі або милом та водою

• Намагайтеся не торкатись до очей, носа та рота (якщо Ви
доторкаєтесь до очей, носа чи рота забрудненими руками, Ви
можете перенести вірус з іншої поверхні на себе).
• Якщо у Вас гарячка, кашель, ускладнене дихання, негайно
зверніться до лікаря

Зобов’язуємося інформувати Вас про будь-які зміни.
Гарного навчання в Альянс франсез !

Президент і Адміністративна рада
Директор
Команда Альянс франсез м. Львова

