معلومات لﻶباء واﻷمهات تتضمن ضوابط عامة حول الدراسة في المدارس مﻧذ يوم  2020/12/16إلى يوم 2020/01/10

اﻵباء واﻷمهات اﻷعزاء،
أولياء اﻷمور اﻷعزاء،
السيدات والسادة اﻷعزاء:

ت ُ َخ ِيّم ﺟاﺋﺣﺔ كورونا عﻠﻰ العام الدراسي الﺣالي ،رغم ذلك أدت المدارس عمﻠها بامتياز في اﻷسابيع واﻷشهر الماضيﺔ وفعﻠت كل
ما يمكن فعﻠه لتيسير إمكانيﺔ الﺣضور لﻠدراسﺔ من أﺟل تﺣقيق مبدأالﺣق في التعﻠيم بأفضل طريقﺔ ممكنﺔ ولضمان تيسير مبدأ
التوفيق بين العمل ورعايﺔ اﻷسرة.
إﻻ أننا ﻻ بد أن نفترض أنه سوف تﺣدث المزيد من الﻠقاءات والمقابﻼت في أيام العطﻼت وفي نهايﺔ العام مما قد يؤدي إلﻰ
ازدياد كبير في أعداد اﻹصابات.
لذا قرر رؤساء وزراء الوﻻيات اﻷلمانيﺔ مع المستشارة اﻷلمانيﺔ في يوم  2020/12/13تشديد إﺟراءات مكافﺣﺔ العدوى
بفرض قيود عﻠﻰ الﺣياة العامﺔ واﻻﺟتماعيﺔ.
ومن ث ﱠم يﺟب عﻠﻰ المدارس أيضًا أن تفي بمسؤوليتها اﻻﺟتماعيﺔ الشامﻠﺔ لﻠﺣد من انتشار ﺟاﺋﺣﺔ كورونا وتقﻠيل التﺟمعات في
المدارس وبالتالي تقﻠيل التواصل اﻻﺟتماعي قدر اﻹمكان.
تنطبق اﻹرشادات العامﺔ التاليﺔ عﻠﻰ مدارس السارﻻند:
اعتبارا من يوم اﻷربعاء الموافق  2020/12/16يُع ﱠلق الحضور اﻹجباري للدراسة في المدرسة لجميع الصفوف والدورات
ً
حتى يوم  10يﻧاير 2021؛ يعﻧي ذلك أﻧه لن تقدم على وجه العموم حصص دراسية في المدرسة لجميع التﻼميذ ،بل سيكون
"التعلم من المﻧزل".
سوف يُقدﱠم لبعض تﻼميذ الصفوف من اﻷول إلﻰ السادس ،ولبعض الﺣاﻻت الفرديﺔ المبررة من تﻼميذ الصف السابع برﻧامج
تعليمي ُمعدﱠل يﻧاسب الظروف الحالية في المدارس قبل الظهيرة فإذا لم يكن من الممكن أن تعتنوا بطفﻠكم في المنزل أو إذا لم
يكن لديكم مكان مهيأ لﻠتعﻠم من المنزل ،فيمكنكم تسﺟيل طفﻠكم في المدرسﺔ ﺣتﻰ موع ٍد أقصاه يوم الثﻼثاء .2020/12/15
تستمر إمكانيﺔ الﺣضور اﻻختياري في المدرسﺔ طوال اليوم الدراسي فقط لﻠتﻼميذ المسﺟﻠين بالفعل في "برنامج الﺣضور
اختصارا بـ " ،"FGTSكما تستمر رعايﺔ التﻼميذ في العطﻠﺔ
اﻻختياري في مدرسﺔ اليوم الكامل" ،التي ت ُعرف
ً
" "Ferienbetreuungفي إطار "برنامج الﺣضور اﻻختياري في المدرسﺔ طوال اليوم الدراسي" ،شريطﺔ أن يكون
صا عﻠيها في خطﺔ العام الدراسي من  21إلﻰ  ،2020/12/23ويﺟب أن يقدم أولياء اﻷمور ردًا عﻠﻰ ذلك ﺣتﻰ موع ٍد
منصو ً
أقصاه يوم الثﻼثاء  2020/12/15في ﺣالﺔ الرغبﺔ في "ﺣضور التﻼميذ في المدرسﺔ طوال اليوم الدراسي" أو في "رعايﺔ
التﻼميذ في العطﻼت".
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اعتبارا من يوم اﻷربعاء الموافق  2020/12/16أيضًا عﻠﻰ
تسري الضوابط المذكورة الخاصﺔ بتعﻠيق الﺣضور اﻹﺟباري
ً
مدارس اليوم الدراسي الكامل " ،"Gebundene Ganztagsschulenوسوف يُقدﱠم البرنامج التعﻠيمي المعدل في
المدرسﺔ قبل الظهيرة ،وت ُقدﱠم وﺟبﺔ غداء ساخنﺔ خﻼل استراﺣﺔ الغداء ،وبعد استراﺣﺔ الغداء تقام اﻷنشطﺔ الترفيهيﺔ ﺣتﻰ نهايﺔ
اليوم الدراسي كالمعتاد .يقرر أولياء اﻷمور ما إذا كان اﻷطفال سيشاركون في اﻷنشطﺔ المذكورة أعﻼه وبأي كيفيﺔ.
كما يتعين عﻠﻰ ﺟميع التﻼميذ  -بما فيهم تﻼميذ المدرسﺔ اﻻبتداﺋيﺔ  -ارتداء كمامات تغطي اﻷﻧف والفم طوال فترة بقاﺋهم في
المدرسﺔ ،ﻻ سيما إذا كان يصعب اﻻلتزام بالﺣد اﻷدنﻰ من التباعد الذي يبﻠغ  1,5متر.
من ﺣيث المبدأ تُطبق إلزاميﺔ التعﻠيم عﻠﻰ ﺟميع التﻼميذ في إطار "التعﻠم من المنزل" ،وهذا يعني أن جميع التﻼميذ سوف
يحصلون على المواد تعليمية الﻼزمة للتعلم في المﻧزل في آخر حصة يحضروﻧها في المدرسة يومي  14و ،2020/12/15
ومن المقرر أن تركز المواد التعﻠيميﺔ في إطار برنامج "التعﻠم في المنزل" لتﻼميذ المرﺣﻠﺔ اﻻبتداﺋيﺔ عﻠﻰ مواد الﻠغﺔ اﻷلمانيﺔ
والرياضيات وﺣصﺔ العﻠوم المتخصصﺔ ) ،(Sachunterrichtأما بالنسبﺔ لتﻼميذ المرﺣﻠﺔ اﻷولﻰ الثانويﺔ فينصب التركيز
عﻠﻰ المواد اﻷساسيﺔ وهي الﻠغﺔ اﻷلمانيﺔ والرياضيات والﻠغﺔ اﻷﺟنبيﺔ والعﻠوم الطبيعيﺔ والمواد اﻻﺟتماعيﺔ ،أما بالنسبﺔ لﻠصفوف
الختاميﺔ لﻠمراﺣل الدراسيﺔ فمن المقرر أن تركز المناهج الدراسيﺔ لديها عﻠﻰ المواد التي يخضعون ﻻمتﺣانات فيها ،وفي إطار
برنامج "التعﻠم من المنزل" لﻠمرﺣﻠﺔ الثانيﺔ الثانويﺔ تعتمد المواد التعﻠيميﺔ عﻠﻰ نظام مواد يختارها التﻼميذ بأنفسهم وفقًا لﺟدول
الﺣصص مع التركيز عﻠﻰ التﺣضير ﻷداء اﻻمتﺣانات ،ويتعين أن يكون التركيز منصبًا عﻠﻰ التدريب المكثف عﻠﻰ أداء
اﻻمتﺣانات النهاﺋيﺔ مع مراعاة مﻼﺣظات وتقييمات مدرسي الفصل.
يسيرا لﺟميع التﻼميذ.
ومن المهم أن يكون برنامج "التعﻠم من المنزل" تﺣت إشراف وتوﺟيه المدرسين ويكون متا ًﺣا و ً
ﻻ يﺟوز تناول مناهج ﺟديدة إﻻ إذا اُع ﱠد لها مسبقًا بطريقﺔ مناسبﺔ في الفصل داخل المدرسﺔ وتكون موضوعًا لتقييم اﻷداء إذا لزم
اﻷمر ،ويعفﻰ التﻼميذ من واﺟب تنفيذ اﻷعمال الكتابيﺔ المقرر تقديمها في الفترة من يوم  2020/12/16إلﻰ يوم
 ،2021/01/10وبالتالي قد يؤﺟل اختبارات تقييم المستوى ) (Leistungsnachweiseإذا لزم اﻷمر.
سوف تُرسل لوائح مﻧفصلة لتﻧظيم اﻻمتحاﻧات الﻧهائية لهذا العام الدراسي  -خاصﺔً لتأﺟيل امتﺣانات إتمام المرﺣﻠﺔ الثانويﺔ
العامﺔ المؤهﻠﺔ لﻠﺟامعﺔ )اﻷبيتور(  -إلﻰ المدارس هذا اﻷسبوع.
يُوصﻰ باستخدام وساﺋط رقميﺔ لدعم التعﻠم النشط بشك ٍل خاص لﻠصفوف النهاﺋيﺔ أو في مواد الصفوف النهاﺋيﺔ ،ولضمان تﺣقيق
نتاﺋج إيﺟابيﺔ يمكن اﻻستعانﺔ بخاصيﺔ مؤتمرات الفيديو التي تقدمها مﻧصة المدرسة اﻹلكتروﻧية سارﻻﻧد ) (OSSخﻼل ساعﺔ
استشارة إلكترونيﺔ باعتبارها وسي ً
طا رقميًا ،ويمكن أيضًا اﻻستعانﺔ بإمكانيﺔ التعﻠم عن بعد عﻠﻰ هيﺋﺔ ﺟدول دراسي رقمي يضم
أوقات التعﻠم اﻹلكتروني المشترك.
سوف تخضع ضوابط تسيير الﺣياة المدرسيﺔ إلﻰ تعديﻼت بنا ًء عﻠﻰ معدل نسب اﻹصابﺔ بفيروس كورونا في اﻷسابيع المقبﻠﺔ،
اعتبارا
وبكل تأكيد سوف نبﻠغكم في أقرب وقت ممكن بكافﺔ الضوابط اﻷخرى الخاصﺔ بتسيير الﺣياة المدرسيﺔ في العام الﺟديد
ً
من .2021/01/11

مع أطيب التﺣيات وﺟزيل الشكر عﻠﻰ تفهمكم.
كما نتمنﻰ لكم ولعاﺋﻼتكم قضاء عطﻼت سعيدة وعا ًما ﺟديدًا سعيدًا رغم الظروف العصيبﺔ.
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مع أطيب التﺣيات
باﻹنابﺔ

مدير/ة المدرسﺔ
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