
 

 

 
 
 
 
 
 

 إعالن   

 
 

 0202. كانون األول/ديسمبر 41االثنين 

 
 

وزيرة التعليم كارين برين: ستغلق المدارس أبوابها يوم األربعاء، إذا أمكن، يجب على األطفال البقاء في المنزل قبل يوم 
 األربعاء.

 
ديسمبر( عقب مؤتمر رؤساء الوزراء: كانون األول/ 41كيل. كررت وزيرة التعليم كارين برين مناشدتها يوم األحد )

 عن بعد فقط." مالتعل   سيُصبح"ابقوا في المنزل طالما أمكن ذلك. سيتم إغالق المدارس اعتباًرا من يوم األربعاء و
كانون  41ونظًرا لعدد اإلصابات فإنه من المهم حضور أقل عدد ممكن من الطالب إلى المدرسة  بدءاً من يوم االثنين 

كانون األول/ديسمبر  41أنه اعتباًرا من بمرة أخرى  للمدارسضحت وزارة التربية والتعليم وقد ويسمبر. األول /د
وهذا . (Abitur) الدراسة الثانوية العامةت الالزمة لشهادة االمتحانات التي ال يمكن تأجيلها، كاالمتحانا تقديميمكن فقط 
ً ينطبق   أصبحت تقدم عروض التعلَّم عن بعد فقط. ة اللتي لمدارس المهنيالخاصة بالى االمتحانات ع أيضا

 
 أسئلة و اجوبة

 
 كانون األول/ديسمبر؟ 11روس في المدارس اعتباًرا من يوم االثنين يتم إعطاء الدهل  .1

سة والحصول إما الحضور إلى المدر 7إلى  4، يمكن لطالب الصفوف  0202كانون األول/ديسمبر 41و  41في 
 لتعلم عن بعد.والقيام با من الدوام المدرسي ئهمإعفامن خالل طلب البقاء في المنزل على الرعاية أو 

 .، سيتم إغالق جميع المدارس0202كانون األول/ديسمبر  41اعتباًرا من يوم األربعاء 
في  التي تم اإلقرار بهاللتدابير وفقًا وذلك  7إلى  4 من الصفطالب لفقط لالحاالت الطارئة رعاية في ال تُقَدَّم خدمة

 ربيع هذا العام.
كانون األول/ديسمبر وسيتلقون عروض الدراسة عن  41قى تالميذ الصف الثامن في المنزل بدءاً من يوم االثنين سيب

 كانون األول/ ديسمبر. 41بعد حتى يوم الجمعة 
كانون األول/ديسمبر ال يعني استمرار الدروس حسب المنهاج 41حتى  41م عن بعد في األسبوع من ل  ععرض الت  

ً مراجعة  بل يتمإعطاء مواضيع جديدة،  الدراسي، أي لن يتم  .إن لزم األمر ما تم إعطاؤه سابقا
 

 
 ؟  هذه الحالة بير المعتََمدة فيي التداماه .االبتدائيةمن طالب المدرسة /ابنتي ابني .2

إما بنكم/ البنتكم ، يمكن ال 0202كانون األول/ديسمبر  41كانون األول/ديسمبر والثالثاء  41في يوم االثنين 
 لبقاء في المنزل والتعلم عن بعد.أو االحضور إلى المدرسة والحصول على الرعاية 

 .، سيتم إغالق جميع المدارس0202كانون األول/ديسمبر  41اعتباًرا من يوم األربعاء 
 في ربيع هذا العام. التي تم اإلقرار بهاللتدابير وفقًا  عند الضرورةرعاية ال خدمةتم تقديم يعلماً بأنه س 

 في تلقي عروض التعلم عن بعد.ابنكم/ ابنتكم سيستمر 

 
 
مدرسة  فيأو  متعددة المراحل الدراسيةسة مدر في 7إلى  5 من الصفالمرحلة االنتقالية  من طالبابني/ابنتي في  .3

 ؟  هذه الحالة بير المعتََمدة فيي التداماه،  (Gemeinschaftsschule) جمنازيومال
إما  البتكم  /البنكم، يمكن  0202كانون األول/ديسمبر  41كانون األول/ديسمبر والثالثاء  41في يوم االثنين 

ب تقديمكم لطلبناء على في المنزل  أو البقاءالحاالت الطارئة رعاية في العلى خدمة للحصول الحضور إلى المدرسة 
 عن بعد.قى ابنكم /ابنتكم خدمة التعليم يتل و من الدوام المدرسياإلعفاء 

خدمة تقديم  علماً بأنه يتم مدارس المراحل االنتقاليةكانون األول/ديسمبر، سيتم إغالق  41اعتباًرا من يوم األربعاء 
ً  وذلكعند الضرورة  في المدرسةرعاية ال  ربيع هذا العام.للتدابير التي تم اإلقرار بها في  وفقا
 عن بعد. لم  عَ الت  في تلقي عروض  ابنكم/ ابنتكميستمر و

 
 



 

 

 ؟ هذه الحالة بير المعتََمدة فيي التداماه،  (Förderzentrum) يالدعم التعليممركز  من طالبابني/ابنتي  .1
إما  البتكم  /البنكميمكن ،  0202كانون األول/ديسمبر  41كانون األول/ديسمبر والثالثاء  41في يوم االثنين 

ب تقديمكم لطلبناء على في المنزل  أو البقاءالحاالت الطارئة رعاية في العلى خدمة للحصول الحضور إلى المدرسة 
 عن بعد.قى ابنكم /ابنتكم خدمة التعليم يتل و من الدوام المدرسياإلعفاء 

خدمة تقديم  علماً بأنه يتم ،يالدعم التعليممركز يسمبر، سيتم إغالق كانون األول/د 41اعتباًرا من يوم األربعاء 
ً  وذلكعند الضرورة  رعاية في المدرسةال  ربيع هذا العام.للتدابير التي تم اإلقرار بها في  وفقا
 عن بعد. لم  عَ في تلقي عروض الت   ابنكم/ ابنتكميستمر و
 
 
 ؟من الدوام في المدرسة /ابنتيإلعفاء ابنيبطلب كيف أتقدم  .5

 .دون ذكر األسبابو بسيططاب خبواسطة م من الدوام / ابنتكمعفاء ابنكإلتقديم طلب  ميمكنك
ً ابنكم/ ابنتكم يتم اعتبار  و  هذا الطلب. ل/ معفيةً من الدوام المدرسي بمجرد تقديمكم معفيا

 .عن الدوام غياب على أنها أيامالمدرسي  من الدواممعفياً  فيها التي يكون الطالبنية مالفترة الز لن يتم اعتبار

 

 
 
 فيأو  متعددة المراحل الدراسيةسة مدر فيوهو  12إلى  8 الصف المدرسية مابين طالب المرحلةمن ابني/ابنتي  .6

 ؟  هذه الحالة بير المعتََمدة فيي التداماه،  (Gemeinschaftsschule) جمنازيوممدرسة ال
. إن عروض الدراسة عن بعدهم يتلقون كانون األول/ديسمبر و 41يوم االثنين  في المنزل منذهم إن طالب الصف الثامن 

 كانون األول/ ديسمبر.41ى هذا جاري حت
 
 

 ؟  هذه الحالة بير المعتََمدة فيي التداماهمدرسة مهنية، ماذا ينطبق هنا؟ فرع ما في أنا أدرس  .7
 م عن بعد.نظام التعل  لجميع فروع المدرسة المهنية إلى ول النظام التعليمي يتح
 
 في المدارس؟  عند الضرورةخدمة الرعاية  يتم تقديم هل .8

 4لصفوف من ب الطالوفقط  -كانون األول/ديسمبر، عندما تكون المدارس مغلقة  41نعم ، اعتباًرا من يوم األربعاء 
 لألطفال المقيمين مع أحد والديهم فقط . الرعاية مخصصة ألطفال العاملين في قطاع البنى التحتية الحرجة، أو7إلى 
   يملكون خياراً آخر. ال  ليس لذينلأو 

 أتباع المجموعات المذكورة أعاله وذلك بسبب الحالة العاجلة. ال يواجد داعي لتقديم إثبات خطي بأنكم من 
ً في مجموعات  التتم رعاية األطف  مبدأ األفواج. ل وفقا

 
 ماذا يعني التعلم عن بعد؟ .9

ستمرار الدروس حسب المنهاج كانون األول/ديسمبر ال يعني ا41حتى  41عرض التعلم عن بعد في األسبوع من 
ً مراجعة  بل يتمإعطاء مواضيع جديدة،  لدراسي، أي لن يتما  .إن لزم األمر ما تم إعطاؤه سابقا

 
 

 واالمتحانات؟ االختباراتم يتقدهل سيتم   .11
ة ت الالزمتأجيلها، كاالمتحانااالمتحانات التي ال يمكن  تقديمتم يكانون األول/ديسمبر، س 41اعتباًرا من يوم االثنين 

 والواجب Q0و  Q4الصفين ب الخاصة االمتحاناتينطبق هذا فقط على  .(Abitur) الدراسة الثانوية العامةلشهادة 
كانون األول/ديسمبر  44 ل تاريخقب والتي تم تحديدها  (Abitur) الدراسة الثانوية العامةتضمين نتائجها في شهادة 

التي حولت نظامها المهنية  مدارسفي ال فروع في كلنجاز وشهادات اإلأيضاً على االمتحانات ينطبق هذا . و0202
 عن بعد.  ل مالتعليملي إلى نظام التع

 
 م عن بعد.نظام التعل  إلى  الدراسية في كل الفرورعالنظام التعليمي بتحويل المهنية المدارس  تقوم

 
 
 
 
 
 
 

 
 


