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معلومات حول أحكام قانون الحماية من األمراض المعدية تتعلق بتسيير شؤون التعليم المدرسي

اآلباء واألمهات وأولياء األمور واألوصياء القانونيين،
بدأ من يوم  2021/04/23يسري قانون للحماية من األمراض المعدية الفدرالي ال ُمعدَّل بما يشمله من قواعد التي أ ُطلق عليها "فرملة
الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا" ،ويتضمن هذا القانون قواعد يجب تطبيقها أيضًا في مدارس والية السارالند إذا وصل معدل
اإلصابة ( )Inzidenzإلى  100إصابة لكل  100ألف نسمة خالل  7أيام ،عالوة على ذلك قررت حكومة الوالية استمرار التناوب
بين التالميذ في الحضور إلي المدرسة والتعلم من المنزل عن بعد حتى يوم  ،2021/05/08وفي هذه الرسالة نطلعكم على أهم
التحديثات:
•

التوسع في االختبار اإللزامي للكشف عن فيروس كورونا ليطبق أيضا على تالميذ المدارس االبتدائية
( )Förderschulenومدارس ذوي القدرات الخاصة ()Förderschulen

منذ سريان قانون الحماية من األمراض المعدية الفدرالي أصبح االختبار إلزاميًا في جميع مدارس التعليم العام والمدارس المهنية على
مستوى ألمانيا ،ويسري تطبيقه من اآلن أيضًا على تالميذ المدارس االبتدائية ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة (يظل إجراء االختبار
لهؤالء التالميذ كما كان يتم سابقًا :يأخذ األطباء والصيادلة والمتخصصون المسحة من التالميذ تحت إشراف طبي) ،وعلى التالميذ
الذين لن يخضعوا لالختبار البقاء للتعلم في المنزل.
•

ماذا سيحدث إذا وصل معدل اإلصابة إلى  100إصابة لكل  100ألف نسمة؟

إذا تجاوز معدل اإلصابة في إحدى المدن أو إحدى المناطق المعدل الحدي  100إصابة لكل  100ألف نسمة خالل  7أيام على مدار
اعتبارا من اليوم التالي في مدارس التعليم العام ومدارس التعليم المهني بحضور التالميذ إال بالتناوب،
ثالثة أيام متتالية فلن يُسمح
ً
نظرا ألن التناوب بين الحضور إلى المدرسة والتعلم من المنزل يُطبق حاليًا في جميع أنحاء ألمانيا فلن يتغير شيء فيما يخص سير
و ً
اليوم الدراسي في المدارس عما هو عليه في الوقت الحالي.

1

يتعين التزام جميع ركاب المواصالت العامة أو وسائل نقل التالميذ بارتداء كمامة ( FFP2أو ما شابه) بد ًءا من يوم وصول معدل
اإلصابة إلى  100إصابة لكل  100ألف نسمة خالل  7أيام ،ويبدأ سريان هذا اإللزام القانوني في وسائل نقل التالميذ منذ يوم االثنين،
وجار شراء كمامات بمقاسات مناسبة لألطفال وتوفيرها في المدارس في أسرع وقت ممكن.
•

ماذا سيحدث إذا وصل معدل اإلصابة إلى  165إصابة لكل  100ألف نسمة؟

إذا تجاوز معدل اإلصابة في إحدى المدن أو إحدى المناطق المعدل الحدي  165إصابة لكل  100ألف نسمة خالل  7أيام على
اعتبارا من اليوم التالي في مدارس التعليم العام ومدارس التعليم المهني بحضور التالميذ إلى المدرسة،
مدار ثالثة أيام متتالية فلن يُسمح
ً
وسيتلقى التالميذ دروسهم عن بعد في المنازل .سوف تتلقون فيما بعد المزيد من المعلومات بخصوص هذا الموضوع.
هناك استثناءات في مدراس ذوي االحتياجات الخاصة والصفوف النهائية إلتمام المرحلة التعليمية:
-

تحدد كل مدرسة من مدارس ذوي االحتياجات الخاصة طريقة التدريس المناسبة لها.

-

يستمر تناوب حضور تالميذ الصفين التاسع والعاشر في المدارس متعددة األنظمة وما يوازيهما في مدارس ذوي االحتياجات
الخاصة وكذلك في مجموعات التعلم في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة.

-

في المدارس المهنية يستمر تناوب حضور تالميذ الصفوف النهائية بالمدرسة المهنية المتخصصة العليا ()Fachoberschule
والمدارس التخصصية ( )Fachschulenوالمدارس المهنية المتخصصة ( )Berufsfachschulenوالمدارس المهنية
المتخصصة العليا ( )höhere Berufsfachschulenوالمدارس المهنية ( )Berufsschulenوكذلك تالميذ الفترة
التحضيرية للتدريب المهني (.)Ausbildungsvorbereitung

-

ويتناوب تالميذ المرحلة النهائية الذين سوف يحصلون على شهادة الثانوية العامة ( )Abiturعام  2022الحضور في المدرسة
مع االلتزام بتدابير الحماية من العدوى وفقًا لخطة النظافة الصحية النموذجية السارية .يمكن أن يتم التناوب بين مجموعتين من
الطالب في نفس الوقت في قاعتين منفصلتين ،ويسري ذلك أيضًا على نفس الصف في المدارس المهنية.

إذا وصل معدل اإلصابة في إحدى المدن أو إحدى المناطق وفقًا إلحصاءات معهد روبرت كوخ إلى  165إصابة لكل  100ألف نسمة
خالل  7أيام على مدار ثالثة أيام متتالية فس ُيطلب مجددًا من أولياء األمور رعاية أبنائهم في المنزل ،وسوف تكون هناك رعاية للحاالت
الالزمة في المدارس ،ويستمر تطبيق النظام الساري حاليًا (المنهج التعليمي في الصباح؛ الرعاية في فترة ما بعد الظهيرة) ،كما يمكن
أيضًا استمرار المدرسة في رعاية التالميذ الذين ال يمكن رعايتهم في المنزل أو الذين ليس لديهم مكان مناسب للدراسة من المنزل.
سوف توجد رعاية للحاالت الالزمة في رياض األطفال ( )Kitasويُقدم برنامج اليوم العادي المتعارف عليه في رياض االطفال،
وسوف تتحمل والية السارالند رسوم الحضور االختياري في مدرسة اليوم الكامل " "FGTSبدال من أولياء االمور.
سوف تجرى اختبارات الصفوف النهائية إلتمام المراحل التعليمية في موعدها مع االلتزام الصارم بتطبيق قواعد النظافة الصحية.
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