
 كورونا  فيروسمعلومات ألولياء أمور الطلبه فيما يخص  

 

 أولياء أمور الطلبه واألهالي األعزاء :

 اإلجراءات الموحده التي سرريتم اتبااهالتقدم لكم   بهذه النشررر    في مقاطعه تورنجن تتوجه اليكم وزاره التعليم

"كورونرا"  فيرو فيمرا يص  موورررررو    تورنجن في األيرام واسسرررررابيد القرادمرر في مردار  مقراطعرر

Corona\COVID19\SARS-CoV-2. 

-COVIDلمرض   ي المسررربل الر    (SARS-CoV-2)  “كورونا”  الفيرو ن ظهور النو  الجديد من  إ

الى  جدا    ت امليرجراءاإفي ذات الوقت نرى     ليمي في تورنجن أمام تحديات جديد يوررررد النظام التع   19

 الصعيد الوطني وفي الدول المجاوره .

العمل    تصررال وقيم مد وزارالى ا  ( TMBJS)  وزاره التعليم والشرربال والرياورره في مقاطه تورنجنإن  

 انتشار  رالمسؤولر ان مكافح   (TIMASGFF)  والصدمر اسجتمااير والصحر والمرأه والعا لر في المقاطعر

 ."كورونا" الفيرو 

والتي   الموقد الى ااتم السررلطات الصررحير المحلير من العدوى في    تقد مسررؤولير تدابير الصررحر و الوقاير

 يمكنها اتصاذ قرارات مستقلر وملزمر .

الصررادر   والحالر"م الصطر  يتقي"و    تورنجن كأسررا  لرجراءات المتبعر الى التوصرريات العلميرمدار  تعتمد 

 .يمات الصبراء في المقاطعر( وتقيRKIان معهد روبرت كوخ )

إلى كافه الروابط    مرار ومزيد من التوورريحات باسوررافرباسررت  اامر محدقريمكن الحصررول الى معلومات  

 (TMBJSالى الصفحه الر يسيه لوزاره التعليم )

.https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus 

 

سرينتشرر الى نطا    الفيرو س تفترض أن     (RKIخ )كومن معهد روبرت   لصرادر المعلومات ا   نحتى اآل

ولهذا السربل لي  كل من يعاني من مشراكل في الجهاز التنفسري اليه الصورو  للفح  واسرد بين السركان   

 .الفيرو صابتها فعال ب"كورونا" كإجراء وقا ي  إنما فقط الحاست المشتبه بإ فيرو صا  بال

يتم ان طريم اصتبار اينات   SARS-CoV-2"كورونا"  الفيرو أن  الفح  الصا  ب في  السررربل يكمن

 حيث يمكنه اسصتبار حسرررا  جدا     من الر تين  جالمصاطيه في األنف أو اللعال أو من البلغم الصار الماد من  

ن اسصتبار مصص  فقط لألشصا  الذين يعانون مسبقا من بأقل كمير ممكنر اكتشراف مسرببات المرض  إس أ

قط لردى ؤؤسء حيرث أنره ف  أاراض اسنفلونزا مقرل السرررررعرال وسررررريالن األنف أو الحمى أو وررررريم التنف 

 في إفرازات الجهاز التنفسي . الفيرو األشصا  يمكن أن يظهر 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus


الى  رصرررحاء( يمكن أن تكون نتيجته سرررلبيبينما اجراء الفح  الى أشرررصا  س يحملون أو اوارض )أ

 .ى بالفعلالرغم من وجود ادو

فرازات الجهاز التنفسي إيتم العقور الى مسببات المرض في  الفح  بوقت مبكر جداَ قد س  واليه اذا أٌجرو  

ون من أو اوارض س لردى األشرررررصرا  الرذين س يعران  رالسرررررلبير   رلرذلرف فران النتيجر    برالرغم من وجود اردوى

 . SARS-Co-2اإلصابر بعدوى  رتستبعد إمكاني

 

 إجراءات استثنائيه في المدارس :

 ي كافه مدار  مقاطعه تورنجن:منذ ؤذه اللحظه تعد ؤذه اإلجراءات ساريه ف

 COVID-19 راألشصا  الذين تم تشصي  اصابتهم ب النقطه األولى:

 صابتهم بالمرض .إ  يأشصا  الى اتصال مباشر مد أشصا  تم تشص النقطه الثانيه:

 العا دين من السفر. النقطه الثالثه:

 .ر: األشصا  الذين يعانون من أاراض البرد العامالنقطه الرابعة

 .نوصراآل النقطه الخامسه:

 

 في المنزل؟ قاءومن عليه الب،من يمكنه الذهاب للمدرسه  -1

 

 :COVID-19 ـاألشخاص الذين تم تشخيص اصابتهم ب

ازلهم ومعالجتهم في أن يتم    ل يج  رتم اصررررابتهم بالعدوى بدصول المدرسرررر س يسررررمش لألشررررصا  الذين  

 .رالسلطات الصحي روليؤويكونون كمروى تحت مس  شفىستالم

 غبال إ  فيجل فورا    أو الطاقم الفني في المدرسرررر  المدرسرررينأو  أحد التالميذ    ؤو  حديقا   سرررواء كان المصرررال 

 كذلف.ر داره المدرسإ( وذا لم يكن ذلف قد تم مسبقا  إ( )Gesundheitsamt) رمسؤولي الصح

 

 :صابتهم بالمرضإص يأشخاص على اتصال مباشر مع أشخاص تم تشخ

 

 دقيقه من الحديث   15( تواصرررلوا بشررركل مباشرررر )الى األقل  غير المسرررافرينالنسررربه لألشرررصا  الذين )ب

ال    بالعدوىفي المصتبر   صرابته  إ( مد شرص  تم تشرصي   رفاصرل  روالتواصرل البصررو بدون وجود مسراف

 يسمح لهم الذهاب للمدرسه.



والى دا ره   في المكان  ةالمســـ ول ةالصـــ األعراض التوجه لدائره  ض النظر عن  غعليهم على الفور وب

يرو  وؤي الف  رالقصرروى لحورران  صالل المد   -الصطر الفردو للعدوى  ااتمادا الى  -  رالحالر  مراقب  رالصررح

 يوم وإن لزم األمر قد تفرض حجر صحي منزلي . 14

د   ره بردقر من العردوى ويجرل اتبراار  رجر الصرررررحي المنظم يعمرل الى الحمراير ؤرذا الح ا  وال يـع اـك للتعليم  انتـه

 اإللزامي.

 

 ن من السفر:والعائد

 

ن يز فيمرا إذا كرانرت بين وجهرات السرررررفر منطقره م يفيجرل التمر  ن رحالت صرارجير الطالل م  في حرال اود 

 أصرى قانيا . رأجنبي رأو دول  أوس    RKIمن  الصادر رمناطم الصطر المحدده في القا م

 الى العنوان التالي :  RKIيمكن العقور الى قا مه الدول التي تعد مناطر صطر الى الصفحه الر يسيه ل 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebi

et 

 

 ةخطر ةمن منطق ةالعود

 14لمده     بدخول المدرسة   صطر  ركمنطق  RKIس يسرمش لألشصا  العا دين من مناطم تم تحديدؤا من قبل  

 وس يعد ؤذا انتهاكا  لقانون التعليم اإللزامي.  بعد اودتهم من تلف المناطميوما  

الى قوااد   هاليهم فورا  اسنتبا   اراض الى الجهاز التنفسرريأيوم( في حال ظهور أو    14المد  ) صالل ؤذه

مد لفت    للجهات المسررؤولر  االم ؤاتفي مسرربمإبعد      الجيد   األيدو  رنظافواسنتباه الى     السررعال والعطا 

 طبيل.  وزيار  رنظر للرحل

 إذا لزم األمر . رلصحجراء اإلوافي مد قسم اوسيتم تنسيم اإل

 .كطالل أو موظف رللمدرس  فيمكن للشص  العود   لم تظهر أو أاراض صالل ؤذه المد  في حال

 بشكل اعتيادي. ةفيمكنهم العوده للدراس بالنسبه للطالل العا دين من مناطم أصرى

 

 األشخاص الذين يعانون من أعراض البرد العامه:

 

ال يســمح لهم بالذهاب    اطا ...الخ( )سررعالر  أاراض البرد العاديين يعانون من  لألشررصا  الذ   ربالنسررب

 وس يعد ؤذا الغيال انتهاكا  لقانون التعليم اإللزامي.  حتى انتهاء ؤذه األاراض للمدرسه 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiet
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiet


 

 ن:واألخر

 يسري على جميع الطالب والطالبات الباقين قانون الزاميه التعليم .

 

 ة:ق المدرسغالإ  -2

في حال  ر رديه سسرتبعاد طالل ما من المدرسر في الحاست الف  ر لسرلطاالمدار   مدراء  يملف  من حيث المبدأ

 كان يشكل صطرا  صحيا .

طار إفي   راسغال  الكامل أو الجز ي للمدرسررر إاطاء األمر ب   في المكان  رالمصتصررر   ريحم للسرررلطه الصرررحي

 كورونا إذا تطلل الوود ذلف . فيرو  رمكافح

ر يعرد ؤرذا انتهراكرا  لقرانون الزامير وس    جراءإالمردار  أيورررررا اتصراذ ؤكرذا  لمردراءكن يم  في حراست الطوار 

 ن بهذه القرارات.يالتعليم بالنسبه للطالل المتأقر

 .عالم الوالدين من خالل قنوات التواصل المتوفرهإسيتم  ،جراء استثنائيإفي  ال صدور أي 

 

 :والجوالت والفعاليات ةالمدرسيالر الت  -3

 

 تنطبم حتى اشعار أصر القوااد التاليه :  يه والجوست الصارجيه والفعاليات فيما يص  الرحالت المدرس

A. : الر الت والجوالت أو برامج التبادل مع الخارج القائمه بالفعل 

وذلف    في أقرل وقت ممكن   ترتيل رحالت العود وتم    في الصارجر  الجاري رالرحالت المدرسرري ركاف  ألغيت 

ر م بإجراءات الحجر الصررحي المفاج  وادم تأقرؤ   التالميذ والموظفين إلى ألمانيا دون اوا م   لوررمان اود 

الى المردى   الفيرو رد فعرل الردول األصرى الى انتشرررررار   رمن المسرررررتحيرل حراليرا  التنبؤ بكيفير   في الصرارج

 .الخ( إغال  حدود  القصير )حجر صحي 

ليـها مســـــبـقا في ـهذا الـعام ع  ةوالتي تم الموافقـ    رت والجوست والنشررررراطرات صرارج الردولر برالنسررررربره للرحال

 .رداره المدرسإمن  لغا ها سحقا  إسيتم   تتمنها لن إف ،الدراسي

التالميذ    وكذلف ورمان اود    أسربواين في بلد السرفر  القسررو لمد تجنل الحجر الصرحي    والسربل الر ي  ؤو

 والموظفين إلى ألمانيا دون اوا م .

لن    واللتي لم تحصررل الى اساتماد بعد    المصطط لها ؤذا العام في الصارج  والنشرراطات   رالرحالت المدرسرري

 ن.يتم ااتمادؤا بعد اآل



أو برامج تبادل الطالل المصطط لها   روالنشراطات الصارجي ربالرحالت المدرسري  رسريتم اتصاذ القرارات المتعلق

 للعام الدراسي القادم في الوقت المناسل .

 

B. : الر الت واألنشطه والفعاليات داخل ألمانيا 

  الجوست   )الرحالت   رالمدرسرري  رالفعاليات واألنشررط  رأو إلغاء كاف  رقامإبشرركل فردو    رالمدرسرر    داريحم إل

 المعارض ..الخ(  المنافسات الرياويه

  النشراطات التي تشرمل الطالل فقطوؤذا يعني    ،منطلق ال د من االتصـالمن    رويتم الحكم الى ؤذه اسنشرط

 بالبا  الى بحر البلطيم . رأو رحل رمقل مسير في الغاب

إلى حد ملحوظ )أو صارج دا ره التواصررل   ةجهات اتصــال افــافيالتي تنطوو الى    ربينما يتم الغاء اسنشررط

في   روض المسررررحيالعر   بم ؤذا الى سررربيل المقال الى الرحالت المدرسررريه بالقطاراليومي لطالل( ينط

الر الت أو أيورا      رإلى مواقد تذكاري  رزيارات نهاري   مد مشراركين أجانل   رالمسرابقات الرياوري   رالمدرسر 

 (ةر بشكل أكبر )كزيارات لدور العجزالتي تفع التالميذ على تواصل مع أشخاص معرفين للخط

 

  تى داخل ألمانيا . ةل عدم التأكد يوصى بإلغاء األنشط افي 

 

C. : سداد تكاليف الر الت المدرسيه والر الت الدراسيه أو تبادل الطالب في الخارج 

يجل أوس  تأكيد المطالبر المحتملر ورد التأمين    أااله   لغاء أو نشراط أو رحالت لألسربال المذكورإفي حال  

 وما إلى ذلف.  الى إلغاء السفر

الى مدى تصروت حاليا حكومر المقاطعر     التكاليف س يمكن لألؤل الغا ها بشركل أو بأصر  في حال كانت ؤذه  

 اتصاذ القرار.بمجرد االمكم إسيتم و  تكاليفسداد ؤذه الالى  تهاقدر

 

D. مت انات:الالتعامل مع ا 

 ربش وقت التحوررير لالمتحانات العاموأصرر    في المسررتقبل  في حال أصرربش إغال  المدار  أمرا  وررروريا  

فيما يتم   تصررررل لمتناول يد الطالل   رن الى المدار  توفير مواد تعليميسرررريتعي   المركزيه قصررررير نسرررريبا  

 .د بع فيما شهاد للحصول الى   رإاطاء فر  كافي كما سيتم أيوا   إلااده اسمتحانات بوقت سحمالتحوير  

 

 



بأزمر كورونا   رتتصذ جميد القرارات المتعلق   تورنجن  رأن وزاره التعليم في حكوم   االمكمإنود     ربالمحصرل

 رممكن    طول فترأل  رإبقاء المدار  مفتوح  ؤوالهدف ؤنا     رلتشراور الوقيم مد السرلطات الصرحيوبا  ربمسرؤولي

 . رالعام  إغال  المدار  الى الحيا من أجل تقليل أقار

 .الوود سيتغير بشكل متوقد في األيام واألسابيد القادمر.ومد ذلف فإن 

 ...ناف حاجر إلى اتصاذ تدابير جديد حتى تكون ؤ

 

 

 

 .. تفولوا بقبول فا م اسحترام 

 

 

 د. جوليا ؤيسن


