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 السادة اآلباء،

 السادة الحاضنون وأولياء األمور األعزاء،

العطلة الصيفية. لحسن الحظ، تحسن معدل قبل عطلة عيد الخمسين، حددنا الخطوات التالية لكي تفتح المدارس أبوابها في الفترة المتبقية حتى 

، كان معدل 2021مايو  31. في 2021مايو  17اإلصابة بشكل إيجابي ملحوظ وبصورة أفضل من المتوقع في وقت كتابة هذا التقرير في 

. وانخفضت 50معدل اإلصابة لمدة سبعة أيام أكثر من  . فقط في أربع مدن حضرية كان32,31اإلصابة لمدة سبعة أيام في راينالند باالتينات 

بسرعة حاالت اإلصابة الجديدة بشكل كبير ومن ثم، يُمكن في كل مكان داخل المجتمع وفي الحياة العملية اتخاذ المزيد من الخطوات لفتح البالد 

 كبيرة للغاية.

قبل وانطالقًا من ذلك، يمكننا أيضًا اتخاذ الخطوات المخطط لها في منطقة المدرسة بشكل أسرع من المتوقع والبدء في نظام التدريس الحضوري  

 أسبوع من الموعد المحدد سلفًا:

جل إرساخ مفاهيم النظافة الصحية ومفاهيم تظل الحقيقة أنه بعد إجازة عيد الخمسين، ستبدأ المدارس أوالً في نظام الحصص الدراسية التبادلية من أ

باع نظام الطُرق، وإذا لزم األمر، إجراء االختبار عند وجود جميع الطالب واالستعداد جيدًا ألي موقف قد يطرأ. وبدالً من األسبوع الثاني من ات

يونيو  14والمراحل الدراسية اعتباًرا من يوم  الحصص الدراسية التبادلية، سيُعقد نظام الحصص الدراسية الحضورية لجميع الصفوف الدراسية

 كما هو مخطط في جميع البلدان األخرى في ألمانيا. - 2021

 

بسبب اإلجراءات التنظيمية المطلوبة لذلك. حتى  2021يونيو  21لن يتم استئناف التشغيل العادي في المدارس التي تعمل طوال اليوم حتى يوم  

 ية الطارئة كما كان الوضع من قبل.ذلك الحين، سيتم تقديم الرعا

 2021يونيو  14م أيضًا في المدارس المهنية، مع األخذ في االعتبار التقدم الُمتحقق في قبول االمتحانات الكتابية النهائية، سيتم التحويل بدءًا من يو 

ة من الصعب أن تُعقد االمتحانات الكتابية النهائية إلى نظام الحصص الدراسية الحضورية. وفي األماكن التي قد تجعل الحصص الدراسية الحضوري
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في ظل ظروف جائحة كورونا، يمكن للمدارس أن تقرر وفقًا لتقديرها الخاص وبالتشاور مع مجلس اإلشراف على المدرسة أي الفصول ستبقى في 

 نظام الحصص الدراسية التبادلية.

 

 السادة والسيدات األعزاء،

تنا المدرسية وعائالتنا في المدينة يمكنها اآلن العودة إلى وتيرة عملها الطبيعية بسرعة أكبر مما كان مخططًا له في يسعدني أن مدارسنا ومجتمعا 

دة إلى مجتمع األصل. بالنسبة لطالبنا، الذين اضطروا إلى التخلي عن الكثير خالل األسابيع واألشهر الماضية والذين عانوا بشدة من الوباء، فإن العو

ويدور األمر  -دراسي مهمة للغاية. بالنسبة لألطفال والمراهقين، تعتبر المدرسة مكانًا للتعلم، ولكنها أيضًا مكانًا للحياة والتفاعل االجتماعي فصلهم ال

 حاليًا حول أن يتمكن طالبنا من تجربة حياة يومية منتظمة في المدرسة ألطول فترة ممكنة قبل العطلة الصيفية.

بصورة منتظمة، وهو األمر الذي سيبقى ُمطبقًا، إلى زيادة مستوى األمان. تلقت مدارسنا اليوم طريقة اختبار محدثة تم تنسيقها  يؤدي عقد االختبار 

يد أن مع خبراء الطب الجامعي. وال يزال بإمكان المجتمع المدرسي أن يقرر ما إذا كان سيُجري االختبار في المدرسة أم في المنزل. إنه ألمر ج

نظافة جرعات الثانية من اللقاح قيد التقدم حاليًا، ويوجد العديد من المعلمين ممن حصلوا عليها بالفعل أو على وشك القيام بذلك. وتدابير التلقي ال

 الصحية في مدارسنا ُمطبقة كذلك.

 

 السادة والسيدات األعزاء، 

لماضية تحديًا هائالً من حيث التباعد االجتماعي والحصص الدراسية بالنسبة لك كوالد أو ولي أمر أو وصي قانوني، شكلت األسابيع واألشهر ا 

 التبادلية باإلضافة إلى التوفيق بين األسرة والعمل. شكًرا لك على صبرك ومثابرتك والتزامك.

جب أن يحضروا إلى مدرستهم تتمثل المهمة اآلن في تمكين أطفالنا وشبابنا من التمتع بحياة يومية نظامية والتي تعد مهمة جدًا بالنسبة لهم. ي 

 ويُعاصروا الحياة المجتمعية والعمل الجماعي مرة أخرى.

 أتمنى لك وألطفالك بداية جيدة بعد اإلجازات وكل التوفيق لألسابيع المتبقية من هذا العام الدراسي. 

 مع أطيب التحيات 

 المخلص لك

 

 د. شتيفاني هوبيغ 
 

 

 


