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 ،أولياء وآباء التالميذ 

 
  استئناف التدريس 

  
البريد المدرسي   ويستفليا]  - شمال الراين واليتنا [في يوم الجمعة الماضي تلقت المدارس االبتدائية في 

 الثالث والعشرين حول كيفية التعامل مع فيروس كورونا في المدارس. 
العملية المدرسية المحدودة، استمر الوضع الوبائي في  وتصف الوزارة في ذلك التقرير أنه منذ بداية 

واليتنا في االنخفاض بشكل كبير، وأنه كان هناك تباطؤ كبير في عدد اإلصابات. وفي ضوء هذه  
وقررت أنه من الضروري استئناف الدراسة العادية في    التطورات، أعدت الوزارة تقييم مخاطر اإلصابة 

 . 2020 ه يحزيران/يون 15المدارس االبتدائية اعتبارا من 

  يلي: ووفقا للوزارة، ينطبق ما   2020يونيو   15يوم االثنين اعتبارا من  
 
ومن   الصفوف إلى مجموعات.الدراسية دون تقسيم  لى المدارس االبتدائية إلى الفصول يمكن العودة إ 

. وينبغي النظر في  الزمنيتعود هذه المدارس إلى عملية منتظمة قدر اإلمكان وفقا للجدول حيث المبدأ، 
تخفيضات في التدريس إذا كان ذلك أمرا ال مفر منه بسبب نقص الموظفين. وبهذه  إجراء 

قبل  الحياة المدرسية الطبيعية تدريجيا  ترجع الدروس المألوفة في الصف، وبالتالي  يأخذ التالميذ الطريقة،  
من الخبرة المكتسبة من األسابيع القليلة الماضية    بداية العطلة الصيفية. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن االستفادة
السنة الدراسية المقبلة. بالنسبة للتالميذ    قبل بداية معا خالل هذه الفترة، ويمكن اكتساب المزيد من الخبرات  

وأولياء األمور والمعلمين، وفي نهاية المطاف بالنسبة لنا جميعًا، فإن هذا قبل كل شيء إشارة إلى أنه يجب  
  . العطلة الصيفية المدرسة بشكل طبيعي قدر اإلمكان بعد نهاية  إعادة

والعودة إلى العملية المنتظمة ممكنة من خالل تنظيم جديد إلطار الحماية من العدوى. وينصب التركيز  
م) للمدارس االبتدائية   1على مفهوم سبق اتباعه في واليات أخرى. وهو يستبدل حفظ المسافات الفردية (

 منع اختالط الفصول. عن بعضها بطريقة ت والمنفصلة بمفهوم تتشكل فيه مجموعات (التعلم) الثابتة  
 : اليومية للحياة المدرسية بالنسبة وهذا يعني  

  
وقت التدريس معا في الفصول الدراسية. عروض التدريس التي تشترط مزج الصفوف  المجموعات  تقضي  

تبقى ممنوعة حتى بداية العطلة الصيفية. من خالل أوقات البدء واالنقطاع التدريجية، يجب ضمان الفصل  
حتى خارج الفصول الدراسية. وفي الحاالت التي ال يُكفل فيها ذلك بسبب الظروف   بين المجموعات 

شرط ارتداء غطاء الفم  يالتنظيمية أو الهيكلية، يستمر تطبيق شرط المسافة، وإذا كان ال يمكن تجنبه، 
  . المراحيض وفي   اماكن االستراحةمناطق المرور، وفي  وخصوصا فيواألنف، 

  مراعاة ما يلي: وعالوة على ذلك، يجب 
 

المدرسة قدر   عدم دخول، يجب على األطراف الخارجية، بما في ذلك اآلباءكما في الماضي،  
 اإلمكان 

ستنتهي الرعاية الطارئة  وحيثما يمكن تقديم دروس يومية للتالميذ من جديد في جميع الصفوف،  
 . 2020حزيران/يونية   12في 
الصحية للمدرسة والقدرات القائمة، ستستأنف أيضا عملية الرعاية بعد الظهر  وامتثاال لمفهوم النظافة   

فضال عن تشغيل خدمات الرعاية األخرى. وقد يتعين في بعض الحاالت االستغناء عن بعض العروض  
 لموارد البشرية المتاحة. قلة ابسبب الحاجة إلى إنشاء مجموعات ثابتة و



  ملزمون من حيث المبدأ  تالميذجميع الفإن وباء كورونا،   بسبب حتى في ظل القيود المفروضة  
  أو يعيشون  بكروناذات صلة   مرض سابقة . إذا كان لدى التالميذ حالة حضور إلى المدرسة لبا

في الفصول   الحضورية التنازل عن االلتزام بالمشاركة  يمكن مماثلة،مع أقارب لديهم ظروف  
الموجودة  المتعلقة بذلك و . وتظل الطلبات 2019/2020حتى نهاية العام الدراسي  الدراسية 

  سارية المفعول.  منذ قبل
 

 
إن مدرستنا حاليا هي في طور االستعداد وتنظيم وتخطيط الهيأة التعليمية، بمجرد االنتهاء من ذلك، ربما  

  بحلول نهاية األسبوع، سوف تتلقون المزيد من المعلومات. 

إذا كان   bonn.de-www.karlschuleصفحتنا الرئيسية بانتظام تحت    يارةاالستمرار في ز يرجى  
 . م البريد اإللكتروني الخاص بكستطالع على هناك أي معلومات جديدة واال

 على صفحتنا الرئيسية. يمكن أيًضا تنزيل جميع المعلومات والرسائل األبوية المذكورة هنا 
 . كما ستتاح قريباً ترجمة الرسالة باللغتين التركية والعربية على صفحتنا الرئيسية

  لكم ولعائالتكم.  التماني بالصحة أطيب التحيات و مع
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