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إلى/
أولياء أمور تالميذ مدارس ذوي القدرات الخاصة ()Förderschulen
في والية سارالند

اعتبارا من يوم  2021/01/11حتى يوم 2021/01/31
ضوابط عامة حول الدراسة في المدارس
ً
أولياء األمور األعزاء،
نظرا الرتفاع أعداد اإلصابات قرر رؤساء وزراء الواليات األلمانية مع المستشارة األلمانية في يوم  2021/01/05تمديد اإلرجراءات
ً
الصادرة بتاريخ  2020/12/13حتى يوم  ،2021/01/31ويسري ذلك أيضًا على رياض األطفال ( )KITASوالمدارس.
تسري الضوابط التالية على مدارس ذوي القدرات الخاصة في السارالند حتى نهاية شهر يناير :2021


اعتبارا من يوم االثنين الموافق  2021/01/11حتى يوم  2021/01/31يستمر تعليق حضور تالميذ القسم االبتدائي
ً
( )Primarbereichإلى المدرسة ،يعني ذلك أنه لن تقدم للتالميذ حصص دراسية ،بل سيكون "التعلم من المنزل".



يُستثنى من ذلك التالميذ الذين سيؤدون في هذا العام الدراسي امتحان إتمام المرحلة العامة "،"Hauptschulabschluss
فبالنسبة لهم تُستأنف الحصص الدراسية في المدارس مرجددًا منذ يوم االثنين الموافق .2021/01/18



بصفة عامة يسري على رجميع التالميذ أثناء "التعلم من المنزل" مبدأ التعليم اإللزامي.

العنوانTrierer Straße 33 • 66111 Saarbrücken :
البريد اإللكترونيwww.saarland.de :
ملحوظة :ال تورجد في المبنى أماكن متاحة لصف سيارات الزائرين.



سوف يُقدَّم لتالميذ الصف الدراسي األول حتى الصف الدراسي السادس ممن لن يكون من الممكن رعايتهم في المنزل برنامج
تعليمي معدل يناسب الظروف الحالية في المدارس قبل الظهيرة ،كما يمكن لحاالت استثنائية من تالميذ الصفوف األخرى
المشاركة في هذا البرنامج ،ومن ث ً َّم ينبغي على أولياء األمور تسرجيل أطفالهم حتى موع ٍد أقصاه يوم الثالثاء من كل أسبوع
من أرجل الحضور في األسبوع الذي يليه.



أثناء الحضور في المدرسة تُطبَّق اللوائح الواردة في خطة النظافة الصحية النموذرجية السارية في السارالند الصادرة بتاريخ
 ،2020/11/17وترجدر اإلشارة إلى أن تالميذ المدارس االبتدائية ملزمون أيضًا بارتداء كمامة تغطي الفم واألنف طوال
فترة توارجدهم في المدرسة ،إذا لم يكن من الممكن الحفاظ على مسافة بين األفراد ال تقل عن  1.5متر ،كما يُوصى بضرورة
ارتداء الكمامة في قسم التنمية الفكرية ،طالما يستطيع التالميذ تحملها.



تستمر إمكانية الحضور في رعاية بعد الظهيرة فقط للتالميذ المسرجلين بالفعل في "برنامج الحضور في مدرسة اليوم الكامل"،
اختصارا بـ " ،"FGTSوينبغي أن يقدم أولياء األمور إلى المدرسة ردًا على ذلك حتى موع ٍد أقصاه يوم الثالثاء
التي تُعرف
ً
من كل أسبوع من أرجل "حضور أطفالهم في المدرسة طوال اليوم الدراسي" في األسبوع الذي يليه ،وسوف تدفع والية
السارالند ثلثي مصاريف الحضور في مدرسة اليوم الكامل " "FGTSلشهر يناير من أرجل تخفيف العبء عن األسر التي
لديها أطفال بحارجة إلى رعاية خالل فترة اإلغالق العام ،إال أنه يُررجى منكم عدم طلب الرعاية لطفلكم في المدرسة سوى في
حالة عدم إمكانية رعايته في المنزل.



تسري الضوابط المذكورة أيضًا على نظام اليوم الدراسي الكامل في مدارس ذوي القدرات الخاصة ،وسوف يُقدَّم البرنامج
التعليمي المعدل في المدرسة قبل استراحة الظهيرة ،وتُقدَّم ورجبة غداء ساخنة خالل استراحة الظهيرة ،وبعد االستراحة تقام
األنشطة الترفيهية حتى نهاية اليوم الدراسي كالمعتاد .يقرر أولياء األمور ما إذا كان األطفال سيشاركون في األنشطة
المذكورة أعاله وإلى متى .ينبغي أن يقدم أولياء األمور ردًا على ذلك أيضًا حتى موع ٍد أقصاه يوم الثالثاء من كل أسبوع من
أرجل األسبوع الذي يليه.



تعتمد الطريقة التي يستخدمها المدرسون لتورجيه التالميذ أثناء "التعلم من المنزل" على الظروف التنظيمية الخاصة بالمدرسة.
يستمر جميع التالميذ في تلقي المواد التعليمية الالزمة للتعلم المنزلي ،وذلك عبر منصات التعلم مثل Online Schule
) Saarland (OSSأو عبر البريد اإللكتروني أو الوسائط الرقمية أو غير الرقمية األخرى.



يسيرا لجميع
من المهم أن يكون برنامج "التعلم من المنزل" تحت إشراف وتورجيه المدرسين وأن يكون متا ًحا و ً
التالميذ.

تبارا من
من المؤكد أننا سوف نخبركم في أقرب وقت ممكن بكافة الضوابط األخرى الخاصة بتسيير الدراسة في الفترة المقبلة اع ً
2021/02/01
مع أطيب التحيات
بالتكليف
[توقيع]
صفحة  2من 2

