ر
نشة معلوماتية أللوييا لألمو

فيلوس كو لونا ()SARS-CoV2, COVID-19
ر
ً
موضوع ر
اعتبارا من يوم اإلثني الموافق 2020/03/16
لينشة :إغالق المدارس
بموجب قرار مجلس وزراء والية سارالند الصادر اليوم

السيدات والسادة األفاضل،
ُ
كما علمتم بالفعل من خالل وسائل اإلعالم ،فستغلق جميع المدارس يف والية سارالند ،بما يف ذلك رعاية ما بعد الظهية
ً
ً
اعتبارا من يوم اإلثني ،ويرسي هذا القرار أيضا عىل رياض األطفال ،كما ستتوقف األنشطة التدريبية
( )Schülerbetriebspraktikaو ( )Praktikaوأية أنشطة مدرسية أخرى ،وعىل المتدربي بالمدارس المهنية بوالية
سارالند االليام بعملهم لدى ر
الرسكات أثناء ذلك الوقت.
ونرجو تفهمكم لعدم استطاعتنا إمدادكم بهذه المعلومات إال اآلن ً
نظرا ألن هذا اإلجراء لم يقرره مجلس الوزراء إال الساعة
ً
مقدما ألنه تعي اتخاذ هذا القرار يف فية زمنية
 8:00من صباح اليوم ،كما أنه تعذر إبالغ الموظفي والموظفات بهذا األمر
ً
ً
جميعا ،باإلضافة إىل أن عملية قطع سالسل انتشار العدوى
قصية جدا ،ولكن كان بالغ همنا هو االهتمام والعناية بصحتنا
ف المناطق الت يجتمع فيها العديد من األشخاص ً
ً
وقائيا ال يرجع سببه إىل وجود
معا تمثل ضورة قصوى؛ وهذا يعد إجر ًاء
ي
ي
المدرس يف العديد من المدارس.
نتائج اختبار إيجابية لإلصابة بالفيوس بالفعل لدى أعضاء القطاع
ي
ً
ً
ر
وف
وال يهدف هذا الخطاب إال إلمدادكم بمعلومات أساسية مبدئية فحسب ،وسوف تتبعها الحقا معلومات أكي تفصيل ،ي
الحاىل تقديم إرشادات شاملة مفصلة،
لموظف وزارة اليبية والثقافة ال يمكن يف الوقت
ضوء الفية الزمنية القصية المتاحة
ي
ي
ً
لذا نرجو تفهمكم بخصوص هذا األمر أيضا ،ولكن كونوا عىل يقي بأنكم ستتلقون اإلجابة عىل كافة أسئلتكم المتعلقة بأمور
ً
ً
فشيئا.
المدرسة شيئا
الت يحتفظ بها يف
وكإجراء أول نطلب منكم إعطاء التالميذ جميع الكتب المدرسية وغيها من المواد التعليمية األخرى ي
يرج إرسال نسخة من هذه ر
المدرسة ،ليأخذوها معهم إىل منازلهم ،كما ى
لداخىل
الييد ا
عي ى
النرسة المعلوماتية إىل التالميذ ى
ي
للمدرسة.
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إشارة :ال توجد أماكن لصف سيارات الزوار أمام مبت الشؤون اإلدارية

ً
ابتداء من
أساس
المبان المدرسية بشكل
ونتيجة إلغالق المدارس لن يجوز إعطاء أية حصص دراسية أو برامج رعاية يف
ي
ي
يوم اإلثني.
و ً
عندئذ تقديم برامج رعاية ألعداد كبية.
نظرا ألن الغرض من هذا اإلجراء هو تجنب سالسل اإلصابة بالعدوى ،يصعب
ٍ
ً
يظل المعلمون ف مدرستكم مليمي الي ًاما ً
تاما كامًل بأداء وظيفتهم ،ويتعي عليهم القيام بالمهام الوظيفية الالزمة.
ي
ر
المباش ،وسوف تقدم وزارة
الشخص
و ُيطلب من المعلمي تقديم خيارات تعلم لتالميذهم قدر اإلمكان تكون بدون االلتقاء
ي
اليبية والتعليم المزيد من المعلومات بهذا الخصوص.
ً
مبان
الحضور الدائم للمعلمي يف
المبان المدرسية غي ضوري ،ولكن يتعي أن يكون أحد أعضاء إدارة المدرسة حاضا يف ي
ي
المدرسة ويمكن الوصول إليه خالل ساعات العمل العادية.
الت صيغت يف هذا الخطاب
وبالنسبة ليوم اإلثني المقبل فإننا نرجو منكم عقد اجتماع عمل إلبالغ جميع المعنيي بالمبادئ ي
من أجل إيجاد حلول وإعداد العدة لتنفيذها ،ويمكن ،بل يتعي عقد المؤتمرات الضورية األخرى وال سيما مؤتمرات إعالن
ً
مبان المدرسة ،ويجب قض المشاركي والمشاركات عىل العدد الالزم عمل بهذه التدابي
النتائج وتسليم الشهادات يف
ي
الوقائية.
الصح بمبادرة من الهيئة الصحية المختصة.
الت تخضع إلجراءات الحجر
ي
وال يرسي هذا عىل المدارس ي
تناشدكم وزارة اليبية والتعليم والثقافة بمواصلة االستعداد لالمتحانات النهائية المركزية بالطريقة المعتادة ،كما أن مواعيد
ُ ّ
سيقدم يف وقت الحق المزيد من التفاصيل فيما يتعلق
ه بشكل عام ،و
االمتحانات المحددة يف جداول المواعيد تظل كما ي
الت كان مزمع عقدها قبل عطلة عيد الفصح.
بطرق أداء أجزاء االختبارات وخاصة تلك ي
ً
وف ظل اهتمامنا المشيك
إننا ندرك أنكم تواجهون اآلن  -بصفتكم مديرين للمدارس  -وضعا يفرض عليكم تحديات خاصة ،ي
اإلشكاىل ،فإننا نؤمن بأن جهودنا المشيكة ستكون مفيدة ومثمرة.
بعدم ترك الطالب يواجهون وحدهم هذا الوضع
ي
يرج التواصل مع اإلدارة ر
المرسفة عىل مدرستكم.
إذا كانت لديكم أسئلة واستفسارات عاجلة ى

تحيان
مع خالص
ي
باإلنابة

توقيع Bernhard Bone

توقيع Dr. Michael Franz
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مدير إدارة مدارس التعليم العام
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مدير إدارة مدارس التعليم
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