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

اآلباء واألمهات األعزاء،
أولياء األمور األعزاء،
السيدات والسادة األعزاء:

ُت َخيِّم جائحة كورونا على العام الدراسي الحالي ،رغم ذلك أدت المدارس عملها بامتياز في األسابيع واألشهر 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 األسرة.
إال أننا ال بد أن نفترض أنه سوف تحدث المزيد من اللقاءات والمقابالت في أيام العطالت وفي نهاية العام مما قد يؤدي إلى
ازدياد كبير في أعداد اإلصابات.
لذا قرر رؤساء وزراء الواليات األلمانية مع المستشارة األلمانية في يوم  2020/12/13تشديد إجراءات مكافحة العدوى
بفرض قيود على الحياة العامة واالجتماعية.
ومن ثم يجب على المدارس أي ً
ضا أن تفي بمسؤوليتها االجتماعية الشاملة للحد من انتشار جائحة كورونا وتقليل التجمعات في
المدارس وبالتالي تقليل التواصل االجتماعي قدر اإلمكان.
تنطبق اإلرشادات العامة التالية على مدارس السارالند:
اعتبارا من يوم األربعاء الموافق ُ 2020/12/16يعلَّق الحضور اإلجباري للدراسة في المدرسة لجميع الصفوف والدورات
ً
حتى يوم  10يناير 2021؛ يعني ذلك أنه لن تقدم على وجه العموم حصص دراسية في المدرسة لجميع التالميذ ،بل سيكون
"التعلم من المنزل".
سوف يُقدم لبعض تالميذ الصفوف من األول إلى السادس ،ولبعض الحاالت الفردية المبررة من تالميذ الصف السابع برنامج
تعليمي ُمعدَّل 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 الثالثاء .2020/12/15
تستمر إمكانية الحضور االختياري في المدرسة طوال اليوم الدراسي فقط للتالميذ المسجلين بالفعل في "برنامج الحضور
االختياري في مدرسة اليوم الكامل" ،التي ُتعرف اختصارً ا بـ " ،"FGTSكما تستمر رعاية التالميذ في العطلة
" "Ferienbetreuungفي إطار "برنامج الحضور االختياري في المدرسة طوال اليوم الدراسي" ،شريطة أن يكون
منصوصً ا عليها في خطة العام الدراسي من  21إلى  ،2020/12/23ويجب أن يقدم أولياء األمور ً
ردا على ذلك حتى موع ٍد
أقصاه يوم الثالثاء  2020/12/15في حالة الرغبة في "حضور التالميذ في المدرسة طوال اليوم الدراسي" أو في "رعاية
التالميذ في العطالت".
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تسري الضوابط المذكورة الخاصة بتعليق الحضور اإلجباري اعتبارً ا من يوم األربعاء الموافق  2020/12/16أيضًا على
مدارس اليوم الدراسي الكامل " ،"Gebundene Ganztagsschulenوسوف يُقدم البرنامج التعليمي المعدل في
المدرسة قبل الظهيرة ،و ُتقدم وجبة غداء ساخنة خالل استراحة الغداء ،وبعد استراحة الغداء تقام األنشطة الترفيهية حتى نهاية
اليوم الدراسي كالمعتاد .يقرر أولياء األمور ما إذا كان األطفال سيشاركون في األنشطة المذكورة أعاله وبأي كيفية.
كما يتعين على جميع التالميذ  -بما فيهم تالميذ المدرسة االبتدائية  -ارتداء كمامات تغطي األنف والفم طوال فترة بقائهم في
المدرسة ،ال سيما إذا كان يصعب االلتزام بالحد األدنى من التباعد الذي يبلغ  1,5متر.
من حيث المبدأ ُتطبق إلزامية التعليم على جميع التالميذ في إطار "التعلم من المنزل" ،وهذا يعني أن جميع التالميذ سوف
يحصلون على المواد تعليمية الالزمة 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" لتالميذ المرحلة االبتدائية على مواد اللغة األلمانية
والرياضيات وحصة العلوم المتخصصة ( ،)Sachunterrichtأما بالنسبة لتالميذ المرحلة األولى الثانوية فينصب التركيز
على المواد األساسية وهي اللغة األلمانية والرياضيات واللغة األجنبية والعلوم الطبيعية والمواد االجتماعية ،أما بالنسبة للصفوف
الختامية للمراحل الدراسية فمن المقرر أن تركز المناهج الدراسية لديها على المواد التي يخضعون المتحانات فيها ،وفي إطار
برنامج "التعلم من المنزل" للمرحلة الثانية الثانوية تعتمد المواد التعليمية على نظام مواد يختارها التالميذ بأنفسهم وف ًقا لجدول
الحصص مع التركيز على التحضير ألداء االمتحانات ،ويتعين أن يكون التركيز منصبًا على التدريب المكثف على أداء
االمتحانات النهائية مع مراعاة مالحظات وتقييمات مدرسي الفصل.
ومن المهم أن يكون برنامج "التعلم من المنزل" تحت إشراف وتوجيه المدرسين ويكون متاحً ا ويسيرً ا لجميع التالميذ.
ال يجوز تناول مناهج جديدة إال إذا اُعد لها مسب ًقا بطريقة مناسبة في الفصل داخل المدرسة وتكون موضو ًعا لتقييم األداء إذا لزم
األمر ،ويعفى التالميذ من واجب تنفيذ األعمال الكتابية المقرر تقديمها في الفترة من يوم  2020/12/16إلى يوم
 ،2021/01/10وبالتالي قد يؤجل اختبارات تقييم المستوى ( )Leistungsnachweiseإذا لزم األمر.
ً
خاصة لتأجيل امتحانات إتمام المرحلة الثانوية
سوف ُترسل لوائح منفصلة لتنظيم االمتحانات النهائية لهذا العام الدراسي -
العامة المؤهلة للجامعة (األبيتور)  -إلى المدارس هذا األسبوع.
بشكل خاص للصفوف النهائية أو في مواد الصفوف النهائية ،ولضمان تحقيق
يُوصى باستخدام وسائط رقمية لدعم التعلم النشط
ٍ
نتائج إيجابية يمكن االستعانة بخاصية مؤتمرات الفيديو التي تقدمها منصة المدرسة اإللكترونية سارالند ( )OSSخالل ساعة
ً
وسيطا رقميًا ،ويمكن أي ً
ضا االستعانة بإمكانية التعلم عن بعد على هيئة جدول دراسي رقمي يضم
استشارة إلكترونية باعتبارها
أوقات التعلم اإللكتروني المشترك.
سوف تخضع ضوابط تسيير الحياة المدرسية إلى تعديالت بنا ًء على معدل نسب اإلصابة بفيروس كورونا في األسابيع المقبلة،
وبكل تأكيد سوف نبلغكم في أقرب وقت ممكن بكافة الضوابط األخرى الخاصة بتسيير الحياة المدرسية في العام الجديد اعتبارً ا
من .2021/01/11

مع أطيب التحيات وجزيل الشكر على تفهمكم.
ً
ً
سعيدا رغم الظروف العصيبة.
جديدا
كما نتمنى لكم ولعائالتكم قضاء عطالت سعيدة وعامًا
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مع أطيب التحيات
باإلنابة

مدير/ة المدرسة
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