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  السادة أولياء األمور، 

  السادة األوصياء،  

 

 
اقترب موعد عطلة عيد الخمسين. لهذا السبب أود أن أبلغكم كيف ستستمر الحصص الدراسية في مدارس والية راينالند 

  العطلة. باالتينات بعد هذه 

فلحسن الحظ، نحن نشهد حاليًا انخفاًضا في عدد اإلصابات، ومن ثّم فإن معدل اإلصابة لمدة سبعة أيام بالقياس على حالة لكل   
ساكن يتناقص ببطء ولكنه يواصل التناقص. وحتى اليوم ال زلنا ال نعرف كيف سيبدو الوضع بعد إجازة عيد   100.000

لمدرسي بأكمله التخطيط اآلمن قبل اإلجازة، فإنه يتم التخطيط للفتح على مرحلتين بعد عطلة  الخمسين. ولكي يتسنى للمجتمع ا 
  طالما لم يتغير الوضع بشكل كبير:  - عيد الخمسين 

 
  

   يونيو   18األولى، ستستمر الفصول الدراسية التبادلية لجميع الفصول الدراسية لمدة أسبوعين حتى  المرحلةفي
. كما يستمر تطبيق اللوائح السابقة المتعلقة بالرعاية الطارئة. وفي هذه الفترة، يمكن للمدارس االستعداد 2021

  للخطوة الثانية.
 

   الدراسية الحضورية متاحة لجميع الفصول والمراحل التعليمية ، ستكون الفصول  2021يونيو  21اعتباًرا من يوم
الطبيعي وكان معدل اإلصابات الجديدة لمدة سبعة أيام في الواليات والمدن المعنية نطاقه إذا بقي معدل اإلصابات في 

ع األربعة األخيرة حالة. يمكن لجميع التالميذ والتلميذات بعد ذلك العودة إلى المدرسة معًا خالل األسابي  100أقل من  
مسؤولة ومتاحة من وجهة نظر الخبراء   - أي التخلي عن التباعد االجتماعي  - قبل اإلجازة الصيفية. وهذه الخطوة 

في المركز الطبي بجامعة ماينز بسبب زيادة الحماية التي يوفرها اللقاح واالختبارات ومفاهيم النظافة الصحية  
ارتداء القناع. ولكي يتم إجراء االختبارات جيًدا في ظل هذه الظروف المتغيرة،   المطبقة بشكل ممتاز، وال سيما إلزام

ستتلقى مزيًدا من المعلومات في الوقت المناسب حول كيفية إجراء االختبارات حتى مع الحصص الدراسية  
 الحضورية بالكامل. 
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  حالة في واحدة من الدوائر أو   100الحدية المقدرة بـ إذا تجاوز معدل اإلصابات الجديدة لمدة سبعة أيام القيمة

يونيو  30المدن، فسيستمر تطبيق ما يسمى بقانون الطوارئ الفيدرالي لوقف العدوى بغض النظر عن ذلك حتى 
. وينص ذلك القانون على أن التدريس في الفصول الدراسية سيكون مسموح به فقط في شكل الحصص  2021

حالة. فقط أولئك الذين يتم   165جب أن يستمر التعلم عن بعد إذا زاد عدد حاالت اإلصابة عن الدراسية التبادلية. ي
  اختبارهم مرتين في األسبوع يمكنهم المشاركة في الحصص الدراسية الحضورية. 

  أعزائي أولياء األمور، أعزائي الحاضنين،

 

أيًضا، لعودة الحياة المدرسية اليومية "العادية"، والتي كان يمكن لألطفال  يتوق التالميذ والتلميذات، وعائالتهم، كما تتوق أنت 
والشباب فيها أن يجتمعوا في كل يوم في الفصل الدراسي أو في مجموعات الدورات ومع المعلمين في المدرسة للتعلم وتبادل  

سابق لذلك، وقد يشعر البعض اآلخر   األفكار. قد يتمنى بعضكم أن نعود إلى الحصص الدراسية الحضورية بالكامل في وقت
بالقلق إذا أصبحت الفصول الدراسية ممتلئة مرة أخرى بسبب تحسن معدل اإلصابات. يضع قرارنا الحالي باالعتبار كال 

الجانبين: الحق في التعليم والحماية من العدوى. لذلك يسعدني جًدا أننا سنتخذ هذه الخطوة نحو الحضور الكامل في هذا العام  
لدراسي مبكًرا وسنستمر لبضعة أسابيع أخرى ويمكننا تحمل المسؤولية عن ذلك. ال تزال المتطلبات األساسية لتحقيق ذلك ا

ي أن يستمر تلقي اللقاح كما هو مخطط له، وأن نتعامل جميعًا مع الفتح التدريجي بمسؤولية ونستمر في االلتزام بقواعد  لع
  من المجتمع.النظافة الصحيّة في النطاقات األخرى 

 
مع وضع هذا الهدف بعين االعتبار، أتمنى لك وألطفالك كل التوفيق، وقبل كل شيء، أتمنى لكم السعادة واالسترخاء في عيد   

  الخمسين.
 

  مع أطيب التحيات  
 

  

  د. شتيفاني هوبيغ  
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