
 
 
 
 
 

 وزارة التعليم والثقافة:ل البريدي وانالعن             
Ministerium für Bildung und Kultur, Postfach 10 24 52, 66024 Saarbrücken 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abteilung C Allgemein bildende Schulen 
 مدارس التعليم العام              Cقسم 

 
Referat C 2 - Corona 

 
 

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

 
 
 
 

 
 

 Pascal Deckerباسكال ديكر           تحرير:

 7205-501 681(49)+ هاتف:

 7541-501 681(49)+ فاكس:
 p.decker@bildung.saarland.de بريد إلكتروني:

 C 2 – 3.7.10.7 رقم الملف:

 08.01.2021 التاريخ:

 

 
 31/01/2021يوم  حتى 11/01/2021يوم  اعتباًرا منضوابط عامة حول الدراسة في المدارس 

 

 األعزاء، أولياء األمور

 

 رجراءاتاإل تمديد 05/01/2021قرر رؤساء وزراء الواليات األلمانية مع المستشارة األلمانية في يوم أعداد اإلصابات نظًرا الرتفاع 

 والمدارس. (KITASعلى رياض األطفال )أيًضا ، ويسري ذلك 31/01/2021حتى يوم  13/12/2020الصادرة بتاريخ 

 

 :2021نهاية شهر يناير  سارالند حتىالفي مدارس ذوي القدرات الخاصة على  التاليةتسري الضوابط 

 

 االبتدائي  القسم تالميذ حضور يستمر تعليق 31/01/2021 وميتى ح 11/01/2021ق فاموال اعتباًرا من يوم االثنين

(Primarbereichإلى المدرسة )،  بل سيكون "التعلم من المنزل".ةحصص دراسيذ يمالتلل مقد  ت  لن يعني ذلك أنه ، 

 

  إتمام المرحلة العامة "يُستثنى من ذلك التالميذ الذين سيؤدون في هذا العام الدراسي امتحانHauptschulabschluss" ،

 .18/01/2021منذ يوم االثنين الموافق مرجدًدا تُستأنف الحصص الدراسية في المدارس  فبالنسبة لهم

 

 التعليم اإللزاميمبدأ  "لالتعلم من المنز"أثناء  تالميذرجميع اليسري على  بصفة عامة. 
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  رنامج ب رعايتهم في المنزلالصف الدراسي األول حتى الصف الدراسي السادس ممن لن يكون من الممكن سوف يُقدَّم لتالميذ

عد ل يناسب الظروف الحالية في المدارس قبل الظهيرة كما يمكن لحاالت استثنائية من تالميذ الصفوف األخرى  ،تعليمي م 

بوع من كل أسحتى موعٍد أقصاه يوم الثالثاء  مهأطفالتسرجيل ر موألا اءيلوأ لىي عنبغيالمشاركة في هذا البرنامج، ومن ثًمَّ 

 .حضور في األسبوع الذي يليهال من أرجل

 

 بتاريخرة الصادسارالند ال السارية فيالنموذرجية  الصحية اللوائح الواردة في خطة النظافة تُطبَّق المدرسة في أثناء الحضور 

طوال الفم واألنف  كمامة تغطيملزمون أيًضا بارتداء وترجدر اإلشارة إلى أن تالميذ المدارس االبتدائية ، 17/11/2020

، كما يُوصى بضرورة متر 1.5ال تقل عن  بين األفراد الحفاظ على مسافة توارجدهم في المدرسة، إذا لم يكن من الممكنفترة 

 .طالما يستطيع التالميذ تحملها، التنمية الفكريةقسم في ارتداء الكمامة 

 

  الكامل برنامج الحضور في مدرسة اليومفقط للتالميذ المسرجلين بالفعل في " رعاية بعد الظهيرةتستمر إمكانية الحضور في ،"

رًدا على ذلك حتى موعٍد أقصاه يوم الثالثاء  إلى المدرسة أن يقدم أولياء األمور يبغنيو"، FGTSالتي تُعرف اختصاًرا بـ "

والية تدفع  وفسو ،األسبوع الذي يليهفي  في المدرسة طوال اليوم الدراسي" الهمطفأ"حضور  من أرجل من كل أسبوع

التي األسر  نع ءبعلا فيفتخ أرجل نم لشهر يناير "FGTS" مدرسة اليوم الكاملالحضور في مصاريف سارالند ثلثي ال

 في ىسو ةرسلمدا يف كمللطفة يارعلا بلط دمعم نكى مرجريُ  هأن ال، إماعالق الإلغالديها أطفال بحارجة إلى رعاية خالل فترة 

 ل.زنملا في هتعاير ةينكامإالة عدم ح

 

  وسوف يُقدَّم البرنامج في مدارس ذوي القدرات الخاصة اليوم الدراسي الكامل نظامعلى تسري الضوابط المذكورة أيًضا ،

تقام  ستراحةاال، وبعد الظهيرة، وتُقدَّم ورجبة غداء ساخنة خالل استراحة الظهيرةحة راتاسالتعليمي المعدل في المدرسة قبل 

. يقرر أولياء األمور ما إذا كان األطفال سيشاركون في األنشطة حتى نهاية اليوم الدراسي كالمعتاداألنشطة الترفيهية 

ن من كل أسبوع محتى موعٍد أقصاه يوم الثالثاء  أيًضا يقدم أولياء األمور رًدا على ذلكأن  ينبغيإلى متى. المذكورة أعاله و

 .يليهأرجل األسبوع الذي 

 

 سةدرملباصة خاال" على الظروف التنظيمية التعلم من المنزل"أثناء  ذميالالت لتورجيه سونردملا امهخدتسيي تال قةيرلطاعتمد ت .

 Online Schuleبر منصات التعلم مثل وذلك ع ،يلزنملا تعليمية الالزمة للتعلملاالمواد  يقلت فيجميع التالميذ يستمر 

Saarland (OSS)  األخرى. غير الرقمية وأالرقمية  ائطسلواأو عبر البريد اإللكتروني أو 

 

  لجميعيسيًرا يكون متاًحا وأن ومن المهم أن يكون برنامج "التعلم من المنزل" تحت إشراف وتورجيه المدرسين 

 .التالميذ

 

تباًرا من اع الدراسة في الفترة المقبلةبتسيير  الخاصةفي أقرب وقت ممكن بكافة الضوابط األخرى  نخبركمسوف  من المؤكد أننا

01/02/2021 
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