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  جميعإلى 

  أولياء األمورو  األهل

  
 

 
  2021 إبريل 12 بتاريخ فيسبادن،

 

  2021أبريل  .19من راً اعتباوالدروس المدرسة  معالتعامل 

 

 استمرار تناوب الدروس للصفوف من األول إلى السادس والصفوف التمهيدية مع رعاية الطوارئ  -

 الصف السابع  للصفوف بدءاً مناستمرار الدروس عن بعد  -

  المسائية  الثانويةمدارس  الوكذلك للدورات التمهيدية في   رحلة التأهيل الثانيةومللصفوف النهائية،  الحضوريةاستمرار الدروس  -

 في مؤسسات تعليم الكبار في هيسين و 

  والرعاية الطارئة  الحضوريةللمشاركة في الدروس  كشرط إلزاميجديد: نتيجة اختبار سلبية  -

  

  

  األهل و أولياء األمور، أعزائي

 أعزائي التلميذات والتالميذ،

 

ً ميعلسوء الحظ، كان علينا ج كيف يمكن أن  ن من المتوقعوأن نبدأ عطلة عيد الفصح مع قدر كبير من عدم اليقين، حيث لم يك عا

ً أيض -التي بدأت بالفعل  التلقيحات أن أبريل. على الرغم من .19بعد المدرسة تستمر  تزداد سرعة، إال أن الوضع ال   - للمدرسين  ا

ً في البداية تمام  والتعليمتستمر المدرسة للغاية. لذلك من الضروري أن  راً يزال متوت  .كما كانت حتى عطلة عيد الفصح ا
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  بشكل محدد هذا يعني:

  
تناوب الدروس ضمن  والفصول التمهيدية في  6إلى  1الصفوف من  تعليمستمر وف ي، س 2021أبريل  .19من  راً اعتبا . 1

 . موزعة مجموعات تعلم

  
 قواعد النظافة والمسافة. مع المحافظة على للمدرسة  التمهيديةيمكن أن تتم الدورات 

 
  
  قبل. ذي من  تكما كان 6إلى  1من  المعدة للصفوف  رعاية الطوارئتستمر وف س
  

 الصف السابع منللصفوف بدءاً استمرار الدروس عن بعد  . 2
  
  

بالنسبة لنا، لكن لألسف ال مفر منه في ضوء حالة العدوى الحالية. أنا على دراية بما  الً ن هذا القرار على وجه الخصوص سهولم يك

عمل  . هذا  التعلم الحضوريدون من القيام به وتحمله لعدة أسابيع  ،كعائلة، وعليكم أنتم ن الصف السابعالتالميذ بدءاً مكان على  

  لإلعجاب. مؤثر ومثير

  

  

المدارس في والية  تالميذلجميع  النفسيةة، قمنا بتجميع عروض المساعدة في موضوع الصحة  بالوالي التالميذباالشتراك مع مجلس 

  :  الثقافة في والية هيسالتعليم وهيسن. يمكن العثور على الخطاب والفيديو المصاحب له على الموقع اإللكتروني لوزارة 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informatio- nen-zu-corona 

  

  

وف من قلبي. س محببهو أمر  ،في أقرب وقت ممكنآفاقاً مستقبلية من الصف السابع إعتباراً على إعطاء التالميذ   اً أن أكون قادر

واإلنتهاء ، عمليات التلقيحمع تقدم  ، وذلكخطوة افتتاح أخرى ممكنة في الوقت المناسب تقديمفي العمل للتأكد من أنه يمكننا أستمر 

حزمة شاملة من التدابير التعويضية حتى نتمكن من تقديم أكبر دعم  اً  اإلجبارية. سنطلق أيض الفحوصالتخرج، وإدخال  صفوفمن 

  في هذه الصفوف. للتالميذممكن، خاصة 
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. ال ينطبق هذا على دروس حضوريةبشكل عام في  Q2 على مدار نصف عامالتي تمتد النهائية وتالميذ الدورة  الصفوفتبقى . 3

 .2021أبريل  .1، والذين انتهت مرحلة الدورة لهم في Q4نصف عام  تمتد علىالدورة التي تالميذ 

 

التي يوجد فيها  ، لذلك إذا لزم األمر، خاصة في األيام Abiturاالمتحانات التحريرية لشهادة الثانوية العامة جراء تُعطى األولوية إل

سوف  الضغط على المدارس. ، وذلك لتخفيف عن بعدفيمكن لصف أو لعدة صفوف أن تتعلم ، عدد كبير من المتقدمين لالمتحان

  .تعلمك مدرستك بهذا األمر

  

أن هنا يمكنني و. العامة، ستجرى كما هو مخطط لها االمتحانات النهائية، بما في ذلك االمتحانات التحريرية لشهادة الثانوية. 4

ً أؤكد لكم أنه أيض   . التالميذعلى سالمة ينصب دائماً التركيز أن محور ، ا

  

يستمر ضمان ذلك في المدرسة  وف ، سبالنسبة للتالميذ الذين يستحقون دعم تعليمي خاص والذين يحتاجون إلى إشراف خاص. 5

 بالتشاور مع والديهم.

 

ً  قواعد. يرجى مالحظة أنه ال يزال من الممكن وجود 6   . مختلفة إقليميا

  

ً  تتفهموابالنسبة لي أن  ، من المهم جداً أعزائي األهل الحياة  قرارات حكومة والية هيس في هذا الوضع االستثنائي. نريد جميعا

استمرار ارتفاع عدد اإلصابات تحديات كبيرة الخاص. يشكل  المجالأكثر من أي وقت مضى ، سواء في المدرسة أو في   اإلعتيادية

بسبب العدد الكبير  داً المخاطر على صحة السكان ككل على أنها عالية ج  RKIبالنسبة لنا، وال سيما لنظامنا الصحي. يقدر مؤشر 

  المستمر للحاالت والزيادة المتسارعة الحالية في اإلصابة. 

  

حتى   كانالشكل كما  من حيثعلى األقل  -، والتي تعتبر مهمة لنمو أطفالك اً حضوريعلى الحفاظ على الدروس ين كون قادرنلكي 

  يتطلب الوضع الحالي استخدام جميع التدابير لمنع العدوى.   -عطلة عيد الفصح 
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من الصف   بدءاً وفي رعاية الطوارئ وفي مباني المدرسة بأكملها  الصفالفم واألنف في  بتغطيةفي السابق: االلتزام وذلك كما 

  األول، واالمتثال للحد األدنى من المسافة ونظافة اليدين والتهوية المنتظمة. 

  

ً إلزامطاً شر السلبية الفحصإثبات نتيجة ، سيكون 2021أبريل  .19من راً ، اعتباباإلضافة إلى ذلك  الصفوفللمشاركة في  يا

ً الدراسية  على اً ، بل ينطبق أيضفحسب التالميذتقديم نتيجة اختبار سلبية بالطبع على  والرعاية الطارئة. ال ينطبق االلتزام ب حضوريا

 في هذه األثناءقد أمتلكت مدارسنا تكون ، الفحوصات. من خالل بالتالميذالمعلمين وجميع األشخاص اآلخرين الذين لديهم اتصال 

ً تتيح إجراء الدروس  ، رأي الخبراء حسب ، والتيتحت تصرفهاموضوعة أداة  لكن  ، اإلصاباتحدوث ، حتى مع زيادة قيم حضوريا

  مع مراعاة الحد األدنى للمسافة وأنظمة النظافة األخرى. 

  

 الفحوصاتحول  2021مارس  .30هيسين، وذلك بتاريخ الثقافة في التعليم ووزارة صادر عن من مدرستك  اً خطابلقد تلقيت 

    من خالل الرابط: العثور عليه  أيضاً الذاتية. يمكنك 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer- 

schulleitungen/schreiben-schulleitungen/durchfuehrung-von-antigen-selbsttests-zum- 

nachweis-des-coronavirus-sars-cov-2-in-schulen. 

 

  الفحصإال إذا كانت نتيجة  ، ممكنةحضورياً والرعاية الطارئة  روس ، لن تكون المشاركة في الدالجديد هو أنه في المستقبل

  ساعة.  72سلبية وال تزيد عن 

  

المواطن في أحد مواقع   بفحصأو ما يسمى   ،ذاتي في المدرسة فحصما إذا كان ينبغي لطفلك إجراء  ،يمكنك أن تقرر بنفسك

ً مجاني الفحص يتمفي الحالتين  البالغون بأنفسهم. التالميذيقرر  -خارج المدرسة  الفحص الذاتي الذي يتم إجراؤه في   الفحص. إن ا

  . كإثباتالمنزل ال يكفي 

  

الذاتي في    الفحصسلبية والذين ال يستفيدون من عرض  فحصالذين ال يقدمون للمدرسة دليًال على نتيجة  التالميذيجب على 

، فيرجى إلغاء مشاركة فحصروس عن بعد. إذا قررت عدم إجراء الد من خاللفقط  تعليمهمالمدرسة مغادرة مباني المدرسة ويتم 

المناسبة من المدرسة.   الواجباتفي المنزل ويتلقى  مالتعل، يقضي طفلك وقت . في هذه الحالةحضورياً طفلك في الدروس المكتوبة 

 . الحضورإشراف المعلمين كما هو الحال في الدروس بأن يكون توقع الال يمكن  ، ومع ذلك
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  .في المدرسة أو السماح له بذلكالتي تجرى  الفحوصلذلك أطلب منك على وجه السرعة الموافقة على مشاركة طفلك في 

  

النهائية. ستتلقى معلومات إضافية من   الفحوصاتسلبية في سياق  فحصاللتزام بتقديم دليل على نتيجة من اتوجد استثناءات  

  مدرستك في األيام القليلة القادمة. 

  

، فمن الضروري أن يكون قد قدم إقرار الموافقة  الذاتي في المدرسة  الفحصطفلك سيقدم دليالً من خالل المشاركة في ذا كان إ

الذاتية   الفحوص. يمكن استخدام إجراء الفحوصمعلميهم أثناء  التالميذ، والذي ستتلقاه من مدرستك. يرافق الموقع إلى المدرسة

ً أقل إزعاج  الفحصألن اللطاخة تؤخذ مباشرة في منطقة األنف األمامية. وبالتالي فإن  بشكل عام دون دعم من طاقم متخصص   ا

دقيقة. لقد قمنا بتجميع بعض األسئلة  15السريعة المستخدمة حتى اآلن. يمكن قراءة النتيجة بعد  الفحوصبشكل ملحوظ من 

ن. يمكن العثور على معلومات يالثقافة في والية هيسالتعليم ورة ) لك على الموقع اإللكتروني لوزا FAQsالمتداولة مع اإلجابات (

 الذاتية والتفسيرات المالئمة لألطفال للخطوات الفردية تحت الروابط التالية:  الفحوصحول إجراء 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/video-selbsttests-1873982 
 
 

https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0&t=47s (Video der Augsburger Pup- 

penkiste) 

  

ً دائ الفحصألن نتيجة  اً ، نظر، يستمر تطبيق قواعد النظافة المعتادةالذاتي سلبي الفحصإذا تبين أن   مجرد لقطة سريعة. في  تمثل ما

، فقد اتخذت المدرسة الترتيبات الالزمة لمرافقة التلميذ المعني بعناية في المدرسة بياً األطفال والمراهقين إيجا فحصما إذا كان حالة 

، طفلك في المدرسة. يتم إبالغ إدارة الصحة من قبل المدرسة على أساس قانون الحماية من العدوى. باإلضافة إلى ذلك تستقبلحتى 

  أو عيادة طبيب.  فحصمجاني في مركز  PCR فحصيجب إجراء 
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  الرقم  عن طريقالفحص مراكز  توجه إلى إحدى  أو، PCRفحص  لترتيب موعد إلجراء  من فضلكإلى طبيب األسرة  توجه

فحص  ؛ بعد توفر نتيجة في الحجر الصحيأو التلميذ البالغ طفلك  يبقى، يجب أن PCR. حتى تتوفر نتائج اختبار 117 116 

PCR إجراءات أخرى قد تكون ضرورية ة الصحة أي مديرية، ستقرر للفحصوجود نتيجة إيجابية ، خاصة في حالة.  

  

 إليكمأقدم أن  ةالالحق رسالتيأتمكن في لبي أن أعماق ق، آمل من األعزاء التالميذ، األعزاءأولياء األمور األهل و ، سادتي سيداتي

اتخاذ الخطوات االفتتاحية التالية.   فسوف يتم، بمجرد أن تسمح حالة العدوىأنه ف، مستمراً  . يظل هدفيالمزيد من األخبار اإليجابية

ً أيض مأشكرك  .موتفهمك معلى مثابرتك يننيابة عن حكومة والية هيس ا

 

 إليكممع أطيب التحيات وكل التوفيق 

 

 

 

 

  أ.د. ر. الكسندر لورز 

  

  ا الخطاب في األيام القادمة  سوف تجدون هذ

  ات  غبلغة مبسطة وكذلك في الل

  العربية 

  اإلنجليزية 

  البولندية 

  الروسية  

 التركية

  الرابط األتي: على 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schu- len/fuer-

eltern/elternbriefe/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april-2021 

  

 


