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  م2022/  م2021السنة الدراسية 
 مرة أخرى من األولوياتليكون التعليم  سيعاد

  
 

  ،األعزاء والطلبةالطالبات  األعزاء، أولياء األمور 
  

هذا العام  ويجلب .م2021)أيلولسبتمبر( 6في  نيغتبدأ السنة الدراسية الجديدة في تورين
انتشار  الالزمة لمكافحةتدابير النواصل اتخاذ وف للمدارس: س مميزتينمهمتين معه الدراسي 

إنتهى بهم  من المستوى الذيتربوية  ناحيةالتالميذ من  وسنقوم بتحضير فيروس كورونا.
كال لقيام بلعلى أتم اإلستعداد لمدارس وا بعد المراحل الطويلة من التعلم عن بعد. المطاف
  .المهمتين

  
من خالل  متكاملساعدنا التقدم الكبير الذي أحرزناه كمجتمع فقد بالنسبة للمهمة األولى ، ف

بهذه الطريقة ، يمكننا في المستقبل تجنب العديد من وفي األشهر القليلة الماضية. التطعيمات 
ً القيود المفروضة على العمليات المدرسية ألطفال المدارس  عام فهنا  كعائالت. مأنتلكم  وأيضا

إلغالق االقيام ب بعد اليوم يتملن و .في إنتظارناالمدارس  للحضور المباشر للدراسة فيدراسي 
  .مرة أخرى الوقائي للمدارس

  
تطعيم إن ن: ينسترشد بتوصيات المجلس االستشاري العلمي لحكومة والية تورينغنحن و

لجنة فإن ،  ونكما تعلمو لمدارس في حالة الوباء.لتأمين االبالغين والشباب هو أهم مساهمة 
لذا  عاًما. 17إلى  12الفئة العمرية من  لألشخاص ذويالتطعيم الدائمة توصي اآلن بالتطعيم 

العثور على  كميمكنو المزايا واآلثار الجانبية للتطعيم ضد كورونا. دراسةمنكم  أرجو
 :المعلومات الخاصة بذلك تحت العنوان التالي

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/impfen.   
  
بتقديم الدعم حكومة الوالية  . وتقومالموضوعأو طبيبتك في هذا طبيبك بإستشارة أيًضا  قم

وبهذا الخصوص  تلقيح في المدرسة ؛الفي  بشكل نشطالتي ترغب  يةالمدرس زم للجماعاتالآل
فرق تطعيم متنقلة إلى هذه ل ارسبإجمعية تورينغين ألطباء التأمين الصحي القانوني قوم ست

  المدارس.
  
، على سبيل المثال ، في  فعليك اإلستفسار عن هذا،  قد أثار إهتمامكن هذا العرض اإذا كو

 .القادمأو في اجتماع الطالب  القادمةأمسية الوالدين إطار 
   

جميع أولياء أمور األطفال في سن المدرسة وإلى إلى 
 في تورينغين الطالبات والطلبةجميع 
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بشكل  والمتمرسةباإلضافة إلى النظافة العامة ف التدابير الوقائية ضرورية. ، فستظلبالطبع و
تم تكييفها مع سيالعدوى في المدرسة و إكتشافتدابير وقائية إضافية إذا تم  فسيتم إتخاذجيد ، 

من  الطالبتهدف جميع التدابير إلى تمكين كما  ("مستويات التحذير").حالة العدوى اإلقليمية 
ق يتطب لن يتم على أساسه" ، والذي G3العنصر األساسي هو تبني مبدأ "و التعلم في المدرسة.

نحن نقدم معلومات شاملة و .تم فحصهمسوى قيود قليلة على الطالب الذين تعافوا أو لقحوا أو 
  :تحت العنوان التاليالمطبقة ذات الصلة على اإلنترنت عن المستويات والتدابير 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus.  
  
بغض  - الواليةبعد العطلة الصيفية ، بدأنا في جميع أنحاء  ةإضافي سالمةمن أجل توفير و

 .لمدة أسبوعين سالمةال إحتياطب -النظر عن مستوى التحذير المطبق في منطقتك أو مدينتك 
 للطالبفقط  ويحقأيًضا في الفصل.  ةمامكلامتطلبات  يتم تطبيقخالل هذا الوقت ،  •

عند  ةمامكالمشاركة في الدرس بدون اإلبتدائي في الصفوف من األول إلى الرابع 
  .جلوسهم على كرسي الفصل

الذين لم يتم  الطالبإجباري لجميع  فحص" ، بدأنا بإجراء G3تطبيق مبدأ " وإلتمام •
بدالً من ذلك ، وفي المدرسة.  الفحوصاتيمكن إجراء وتطعيمهم بالكامل ولم يتعافوا. 

 األشخاص يتم إخراجلن والمعروفة.  الفحوصات أماكن من أحديمكن تقديم دليل 
بهم  يتم العنايةسمن الفصل ، ولكن بدالً من ذلك  الفحوصاتالذين يرفضون إجراء 

مثل هذا التقسيم وجود اإلمكانيات قيق حلتيفترض وهنا مجموعات منفصلة.  ضمن
جميع الطالب في  سيتم تدريسالمكانية والشخصية في المدرسة المعنية ؛ وإال 

يُطلب منهم فسالمدرسة في مجموعات الدراسة الخاصة بهم. باإلضافة إلى ذلك ، 
أي شخص ال و. الحصص أثناء وحتى،  المراحل الدراسية جميعفي  ةمامكلاارتداء 

تم إجراؤه خارج المدرسة أو الشفاء أو التطعيم  حديث فحصيقدم دليًال على إجراء 
فيها  الفحصفي المدرسة خالل الفترة التي يكون  الفحصوال يشارك أيًضا في نظام 

  .مالية غرامة إستالمأن يتوقع  عليهإلزاميًا ، 
  

) تتلقى g.thueringen.dewww.bildun عنوان مرفق بهذا الخطاب (كتنزيل أيًضا على
إذا كنت و لطفلك. وتسليمهنموذج الموافقة واالعتراض الحالي ، والذي يجب عليك تعبئته 

من مدرستك ، والتي يمكن استخدامها خارج فحص ترغب في ذلك ، فستتلقى أيًضا شهادة 
  .فحصكدليل  نيغالمدرسة في تورين

  
 المبدأ: األطفال المرضى اليذهبون إلى المدرسة.هذا العنصر األساسي في مكافحة الوباء هو و

وهذا مهم فيما يتعلق بكورونا ، ولكن أيًضا في ضوء التحذيرات المتزايدة من موجات مرض 
من  مأطفالك أن تمنعمن المدارس  ونلذلك يجب أن تتوقع الخريف.فصل في تأتي أخرى 

يتحتم عليكم الحالة ، في هذه و أعراض واضحة.عليهم الذهاب إلى المدرسة إذا ظهرت 
  ح العدوى.يوضبت الذهاب إلى الطبيب لكي يقوم
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القيام بالمهمة الثانية واألكثر أهمية في السنوات  التدريس في المدارستسهل العودة إلى 
لقد تعاملت المدارس والمعلمون  .الموازنة بين مستويات التعلم المختلفةالدراسية القادمة: 

تم وقد  واألسر مع العديد من التغييرات والتعلم عن بعد بدرجات متفاوتة.واألطفال والشباب 
في األسابيع التي و في تطورهم التعليمي. خارج عن اإلرادةبشكل  الطالبإبطاء العديد من 

، ولكن أيًضا في  يالمعرفمستوى ال علىهذا ليس فقط  الحظناسبقت اإلجازة الصيفية ، 
التركيز والمرونة والتفاعل االجتماعي والقدرة على التعامل مع مهارات التعلم األساسية (مثل 

  ).النزاعات
  
مختلفة لتحقيق التوازن بين مستويات التعلم المختلفة. تعليمية خدم المدارس وسائل وف تستس
ً نريد أن و هناك ثالثة مجاالت ذات أهمية خاصة وكل طالب أينما كان اآلن.  نساعد تربويا

، والتنمية المعرفية ، ال  واإلنفعاليةالبدني الحركي ، والتنمية االجتماعية بالنسبة لنا: التطور 
المقدم ضمن  وبواسطة الدعم الماليسيما تطوير اللغة كأساس مركزي للنجاح التعليمي. 

فيدرالي ، ال يمكننا فقط تمويل العمل اإلضافي الطوعي للمعلمين والتدريب البرنامج ال
الجهات الخارجية على مدار  مقدمة من عروضتمويل اإلضافي المستهدف ، ولكن أيًضا 

في وبهذه الطريقة يمكننا تقديم تدابير دعم قائمة على االحتياجات. والعامين الدراسيين المقبلين. 
لطفلك ونوع الدعم  الخاصةاالحتياجات بتحديد المدرسة ستقوم ،  النصف األول من العام

ن على يالعثور على معلومات حول تنفيذ البرنامج الفيدرالي لتورنغ كيمكنكما . له المناسب
nach-https://bildung.thueringen.de/aufhaben-الموقع اإللكتروني (قيد اإلنشاء) 

corona .معلموك.من قبل معلومات مزيدًمن الاللك م يقدكما سيتم ت 
  

ً أن يكون  ، آملينم2022م/2021 دراسي عاملأتمنى لنا جميعًا بداية ناجحة   من كثير من خاليا
  .التقييدات

  
  
 ]التوقيع[
  

 هيلموت هولتر
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


