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

 

 األعزاء، أولياء األمور

 

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

كما س، ( والمدارKITAS، ويسري ذلك أيًضا على رياض األطفال )31/01/2021حتى يوم  13/12/2020الصادرة بتاريخ 

 يستمر تعليق الحضور إلى المدرسة عدا تالميذ المرحلة النهائية.

 

حتى نهاية شهر  سارالندالفي والية  (Gemeinschaftsschulen) األنظمة المتعددةمدارس على  التاليةتسري الضوابط ومن ثمَّ 

 :2021يناير 

 

 لجميع إلى المدارس  حضورال يستمر تعليق 31/01/2021 وميتى ح 11/01/2021ق فاموال اعتباًرا من يوم االثنين

امتحان إتمام المرحلة العامة الحالي الذين سيؤدون في العام الدراسي عدا التالميذ  والدورات التعليمية صفوفال

"Hauptschulabschluss" " أو مرحلة التعليم المتوسطMittlerer Bildungsabschluss أو الثانوية "

، بل سيكون "التعلم من رسداحصص دراسية في الم لهم مقدَّ ت  ن أما تالميذ باقي الصفوف األخرى فل ،"Abiturالعامة "

 .16/12/2020 ذمن كما هو الحال السارية الضوابطستمر تطبيق تحت إشراف المعلمين وي المنزل"

 

  تالميذ الذين سيؤدونللفي المدارس كالمعتاد الحصص الدراسية تقديم ستأنف ي  حتى إشعاٍر آخر  11/01/2021بداية من 

 Allgemeinen"الثانوية العامة امتحان في مدارس التعليم العام أو المهني  الحالي في العام الدراسي

Hochschulreife". 

 

 ي ستأنف تقديم الحصص الدراسية كالمعتاد في المدارس حتى إشعاٍر آخر  18/01/2021ق فاموال اعتباًرا من يوم االثنين

الذين سيؤدون في العام الدراسي الحالي امتحان إتمام المرحلة العامة  تالميذ مدارس التعليم العامل

"Hauptschulabschluss مرحلة التعليم المتوسط "امتحان إتمام " أوMittlerer 

Bildungsabschluss". 

 

 ارتداء كمامة تغطي الفم واألنفيستمر سريان األمر اإللزامي ب. 

 

 عدَّل يناسب الظروف الحالية قبل الظهيرة ي مدارسهمف السادس للتالميذ من الصف األول إلى وف ي قدَّمس  برنامج تعليمي م 

من كل أسبوع من أرجل حتى موعٍد أقصاه يوم الثالثاء  مهأطفالتسرجيل ر موألا اءيلوأ لىي عنبغيف ،اآلنهو الحال حتى كما 

 .حضور في األسبوع الذي يليهال

 

 ر في برنامج الحضوتالميذ المسرجلين بالفعل في "ال مقتصرة علىإمكانية الحضور في المدرسة طوال اليوم الدراسي  تظل

أيًضا رًدا على ذلك  FGTSإلى أن يقدم أولياء األمور  يبغنيو"، FGTSت عرف اختصاًرا بـ ""، التي مدرسة اليوم الكامل

في األسبوع  في المدرسة طوال اليوم الدراسي" الهمطفأ"حضور  من كل أسبوع من أجلحتى موعٍد أقصاه يوم الثالثاء 

 أرجل نم لشهر يناير "FGTS" اليوم الكاملمدرسة الحضور في مصاريف سارالند ثلثي الوالية تدفع  وفسو ،الذي يليه

 .ماعالق الإلغاالتي لديها أطفال بحارجة إلى رعاية خالل فترة األسر  نع ءبعلا فيفتخ

  



 

  مدارس اليوم الدراسي الكاملتسري الضوابط المذكورة أيًضا على "Gebundene Ganztagsschulen وسوف ،"

وبعد  ،الظهيرة، وت قدَّم ورجبة غداء ساخنة خالل استراحة الظهيرةحة راتاسي قدَّم البرنامج التعليمي المعدل في المدرسة قبل 

أمور تالميذ الصف األول إلى الصف يقرر أولياء . حتى نهاية اليوم الدراسي كالمعتادستراحة تقام األنشطة الترفيهية اال

قد يسري ذلك أيًضا على بعص الحاالت  ،إلى متىوما إذا كان األطفال سيشاركون في األنشطة المذكورة أعاله  السادس

 ًدا على ذلكأن يقدم أولياء األمور ر فينبغي االستثنائية من تالميذ الصفوف التالية للصف السابع بعد ذكر األسباب المبررة،

 .أسبوع من أجل األسبوع الذي يليهمن كل حتى موعٍد أقصاه يوم الثالثاء  أيًضا

 

  التعليم اإللزاميمبدأ ل" "التعلم من المنزتالميذ أثناء رجميع اليسري على وبصفة عامة. 

 

 ادرة الصسارالند ال في الساريةالنموذجية  الصحية الواردة في خطة النظافة الضوابطت طبَّق  المدرسة أثناء الحضور فيو

 توارجدهمطوال فترة الفم واألنف  كمامة تغطيملزمون أيًضا بارتداء تالميذ الوترجدر اإلشارة إلى أن ، 17/11/2020 بتاريخ

 .في المدرسة

 

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

 Onlineبر منصات التعلم مثل وذلك ع ،يلزنملا تعليمية الالزمة للتعلملاالمواد  يقلت فيجميع التالميذ يستمر سوف 

Schule Saarland (OSS)  األخرى. رقميةالغير  وأالرقمية  ائطسلواأو عبر البريد اإللكتروني أو 

 

  لجميع التالميذيسيًرا يكون متاًحا و أنومن المهم أن يكون برنامج "التعلم من المنزل" تحت إشراف وتورجيه المدرسين. 

 

 .01/02/2021اعتباًرا من  الدراسةبتسيير  الخاصةسوف نبلغكم في أقرب وقت ممكن بكافة الضوابط األخرى ومن المؤكد أننا 

 

 

 والتزامكم ووافر الشكر على تفهمكم التحيات أطيبمع 
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