
  

  االعزاء، القانونيين واألوصياء اآلباء

  

 كتبت. شباط/فبراير 14 حتى اإلغالق لتمديد اإلتحادية الحكومات ورؤساء المستشارة قرارات األخبار في تابعتم لقد

  :المدرسة يخص ما عن المستشارة

 المدارس. الوالدين وعمل األسرة بين وللتوافق األطفال لتعليم قصوى أهمية لها األطفال رعاية مرافق و المدارس إن"

 تخلو ال طويلة زمنية لفترة المدارس في بعد عن التدريس أو اإلجباري الحضور وتعليق األطفال، رعاية ومرافق المغلقة

 مؤشرات هناك ذلك، ومع. الِصغار والشباب لألطفال جتماعيةاإل والمشاركة التعليمية الذاتية السيرة على سلبية عواقب من

 األطفال بين أكبر بقوة تنتشر SARS-CoV2 كورونا  لفيروس B.1.1.7 الطفرة أن على الجد محمل على تؤخذ أن يجب

 2020 ديسمبر 13 من القرار تمديد الضروري من لذلك،. ناأل حتى المعروف الفيروس مع الحال هو مما والمراهقين

".  اإللزامي الحضور تعليق سيتم أو مغلقة المدارس ستبقى ذلك بعد. التمديد احتمالية إلى باإلضافة ،٢٠٢١فبراير 14 إلى

  ).2021 يناير 19 في اإلتحادية الواليات حكومات ورؤساء  المستشارة قرار(

 تنفيذ يتم. محدود بنطاق المدرسة في صغيرة مجموعات في دروس وتقديم المدرسي الحضور تعليق بريمن والية قررت

ً  هذا  على نحافظ أن لنا بالنسبة المهم من لذلك. العدوى من الحماية تدابير جميع مراعاة من نتأكد. بريمرهافن في أيضا

  .المدارس في للحضور منخفض معدل

  

  : ١٤/٠٢ حتى ٠٣/٠٢ من إعتباراً 

 بطفلكم الخاص الفصل مدرسة أو مدرس. هناك دراسية فعاليات أو حصص توجد أيام أي في مطفلك مدرسة ستخبركم

ً  يعلم و مطفلك تعرف/يعرف  الدروس بشأن لكم نصيحة يقدمون سوف المعلم أو المعلمة. التعليمة الطفل إحتياجات ايضا

 المدرسة إلى والذهاب الدروس بهذه طفلكم يشارك أن تريدون كنتم إذا ما لكم القرار يبقى. طفلكم يحضرها أن يجب التي

 المنزل في طفلكم يتعلم المدرسة، في المباشر التدريس فيها يتم ال التي األيام في .المنزل في يدرس أن ينبغي كان إذا ما أو

  .عنه المسؤول المدرس من الالزمة األشياء كل ويتلقى

ً  يتم  من اإلستفادة منكم نطلب لذالك. طفلهم مساعدة يستطيعون ال الذين لآلباء) الماسة الحاجة عند(الخاص الدعم تقديم أيضا

 يكون الدعم، دروس في الموجودين األطفال عدد قل كلما. طفلكم دعم إمكانية لديكم تكن لم إذا فقط الطارئة، الرعاية هذه

  .والموظفين األطفال حماية األسهل من

 الفترة لكل يكون التسجيل إلغاء أو التسجيل. الطارئة الدعم ودروس النظامية الدروس في للمشاركة التسجيل يجب

  ).االزمه هذه خالل( الدراسية

. إلزامي بعد عن التعلم فسيكون المدرسة، في للدروس طفلكم حضور عدم قررتم إذا. الزامي األحوال بكل سيبقى التعليم

 معكم التواصل إمكانية من التأكد يرجى. تُحل أن يجب التي الوظائف بعض كذلك و للتعلم االزمة األشياء طفلكم سيتلقى

 األمر هذا ألن المدرسة من مباشر بشكل الدروس حول المعلومات جلب فيجب ممكن، غير كلذ كان إذا. الهاتف عبر

  .كمعلي إلزامي واجب

 في الموظفين من كافٍ  عدد هناك كان إذا إال) لوجه وجه( مباشر بشكل التدريس يمكن ال: يلي ما مالحظة يرجى

 عن التعلم يستمر الحالة هذه في. المباشرة الدروس وقت تقصير عندها يجب ن،يالموظف بعض غياب حال في. المدرسة

  .بعد

ً  اإلصابات عدد بإبقاء اإلجراءات هذه تنجح أن نأمل. عامة نظرة لكم نقدم أن نود ،أخيراً   من سيكون عندها منخفضا

  .ذلك إلى نتطلع كلنا. اكثر بشكل شباط ١٤ بعد المدرسة إلى الذهاب لطفلكم بالنسبة الممكن

  

 !دعمك على لك شكًرا الحين، ذلك حتى


