
 

 

 

 

 

 !األھالي األعزاء

، نرید أن نقدم أكبر قْدر ۲۰۲۱/۲۰۲۰تواصل جائحة الكورونا التحكم بحیاتنا الیومیة. ولكن في العام الدراسي 
بعد العطلة الصیفیة.  لكوروناالقواعد الخاصة باممكن من الحصص الدراسیة حضوراً في مدارسنا. سنبدأ باتباع 

أخرى وفقًا لجداول الحصص والمتطلبات الفنیة، ولكن في ظل الظروف وھذا یعني أن الدروس ستتم مرة 
 واإلجراءات الوقائیة المتعلقة بوباء كورونا

 حتى نتمكن من القیام بذلك معاً، نحتاج أیضاً إلى مساعدتكم.

نود أن نخبرك عن مسار النشاطات المدرسیة ونرجو منكم في نفس الوقت التحدث إلى أطفالكم حول القواعد 
 دقائق لصحة طفلكم وصحة اآلخرین. ال یستغرق األمر أكثر من ذلك. 10جدیدة. یُرجى أخذ ال

 :أساسي ما یلي ساري المفعول بشكلإنَّ 

ال تزال تَُطبَّق قواعد الحكومة لمكافحة فیروس كورونا، وذلك في الطریق إلى المدرسة، في المدرسة وبعد المدرسة، 
نمارسھا جمیعاً منذ الربیع: الحفاظ على المسافة وآداب السعال والعطاس و غسل بما في ذلك قواعد النظافة التي 

 الیدین بشكل متواتر.

حتى في حاِل ظھور أعراض إلى المدرسة إذا كان مریضاً أو الذھاب طفلكم لال یُسَمح القاعدة األكثر أھمیة ھي: 
نزالت البرد شائعة بشكل إنَّ  ھمیة الكبرى حالیاً.تحمل األھذه القاعدة لم تتغیر ولكنھا  علیھ. االنفلونزا الخفیفة

تقدیم شھادة طبیة  بإمكانھمأعراض المرض أو الذین ال تظھر علیھم طفال الذین األفقط الخریف. فصل خاص في 
 یُسَمح لھم بالحضور إلى المدرسة. )مثالً  عراضھم (الحساسیةبوجود ُمسبِّب آخر ألتفید 

 یرجى مناقشة ذلك مع ُمَوّجھ/ة الصف. طفلكم بشكٍل خاص،كان ھناَك ما یھدد صحةَ  إذا

، مامن رحلة مع طفلكم المعمول بھا عند العودة  قواعد فحص الكورونا والحجر الصحيُمراعاة یرجى أیضاً 
من أعراض المرض حتى الخفیفة  في حال ظھور أيّ الخطر. بالمتمیزة مناطق الفي قضیتم معاً رحلةً وخاصةً إذا 
جراء فحص الكورونا  إذا إخطر، یجب علیكم طلب المشورة الطبیة ومتمیزة باللم تكونوا في منطقة  إنمنھا وحتى 
 لزم األمر.

لتسلیمھا في . أعطوا التعلیمات الموقّعة لطفلكم من خالل التوقیع علیھاوتأییدھا المرفقة  التعلیماتیرجى قراءة 
 .الدوام في المدرسةاألسبوع األول من 

 مبدأ األفواج

. األفواج ھي مجموعات یتم تشكیلھا من قبل المدارس وفقاً أفواج في العام الدراسي الجدید، یتم تنظیم الفصول في
  لمعاییر معینة وعادة ما تكون أكبر من صف واحد.

 یتم تعلیمھم معًا في أحد الصفوف، أو في الدروس أو الدوراتینشطون معًا أو الذین التالمیذ الذین  وھذا یعني أنَّ 
المسافة بین الحفاظ على . في الفوج الواحد ال تنطبق قواعد یشكلون جماعةطوال الیوم أو في البرامج المقدمة لھم 

 الطالب. ستبلغكم المدرسة إن رغبتم ألي فوج ینتمي طفلكم.

ففي حال إصابة . استیعابھاوالحّد من إمكانیة انتشار العدوى في المدرسة  ءیُمكن منذ البدمن خالل نظام األفواج 
حال االشتباه بوجود إصابة، ال تتأثر المدرسة بأكملھا بذلك وإنما فقط في أحد أفراد المجموعة بالكورونا أو حتى 

 . أفراد ھذا الفوج

 ل حدیثًا الحمایة الكافیة في أول أسبوعین بعد العطلة الصیفیة.كَّ شَ ولكن قد ال یَُوفِر الفوج المُ 

 



 

 

بشدة بارتداء غطاء الفم واألنف (الكّمامة) في األسبوعین األولین من بدء الدوام في  توصي وزارة التعلیمذلك ل
من  االلتزام بارتداء الكّمامة أثناء  ٦إلى  ۱ویستثنى طالب الصفوف  المدرسة وأثناء الحصص الدرسیة أیضاً.

 الحصص الدرسیة. 

غطاء الفم واألنف (الكّمامة) أثناء التواجد في كما تنصح الوزارة بشدة طالب المراحل الدراسیة المختلفة بارتداء 
 ممرات المدرسة وغرف االستراحة وساحة المدرسة.

في حال وجود مانع صحي یعیق طفلك من ارتداء الكّمامة، یُرجى االستفسار عن بدائل للكّمامة مثل واقي الوجھ 
 البالستیكي.

 قبل المدرسة

بدایة األزمة، یجب علینا جمیعًا االستمرار في حمایة أنفسنا وكل من حتى إذا لم تعد ھناك قیود كثیرة كما كانت في 
روا بقواعد النظافة  وآداب السعال والعطاس وركزوا على أھمیة وجوب الحفاظ حولنا. لذلك، َوَجَب التّوضیح.  ذّكِ

 على المسافة وعلى سبیل المثال نذكر : أثناء االنتظار عند موقف الباص.

 

 ً أوقات التغیرات التي قد تطرأ على  :على سبیل المثالویتضمن ذلك  عن كل قاعدة على حدة. ستبلغك المدرسة مسبقا
 .المطلوب استخدامھا ضمن المدرسةالمسارات وعلى استخدامھا  الواجب مداخل یجبوعلى ال الدوام المدرسي

في الحافالت المدرسیة  ؤھایجب ارتداكما امة) في الطریق إلى المدرسة. یجب ارتداء غطاء الفم واألنف (الكمّ 
 طالما ارتادؤھا مازال مفروضاً. ةووسائل النقل العام

 

 في المدرسة

ً یجب دائمولذلك إن الحرص مھم في المدرسة أیضاً.  جمیع المعلمین الموظفین الطالب و الحفاظ على المسافة بین ا
ساریة المفعول في الممرات بین جمیع الطالب وال تزال قواعد الحفاظ على المسافة اآلخرین في المدرسة. 

 خالل أوقات االستراحة بین الحصص ویُستَثنَى من ھذه القاعدة الطالب الذین ینتمون إلى نفس الفوج.والكافتیریا و

 شجعوا طفلكم على التحدث إلى معلم/ة الصف إذا كانت لدیھ أیة أسئلة.

كما تعودتم علیھا أنتم وطفلكم. قد تكون ھناك تغییرات في  بكورونا الخاصةتحت ظّل القواعد لن تكون المدرسة 
سیر البرنامج وقد ال تتم دروس اللیاقة البدنیة والموسیقى كالمعتاد. في حال وجود أسئلة لدیكم بھذا الخصوص یرجى 

 االتصال بالمعلم/ة المسؤول/ة عن الصف.

 

 بعد المدرسة

أو األسرة  ةعلى طفلكم أعراض الزكام، یرجى االتصال بطبیبكونوا یقظین حتى بعد المدرسة. بمجرد أن یظھر 
 .بذلك وإبالغ المدرسةبطبیب األسرة 

یجب االستمرار في و الفوج.نفس  منزمالئھم یرجى الحرص على أن ال یتواصل أطفالكم بشكٍل وثیق إال مع 
 .اآلخرین ئھمزمالبینھم وبین جمیع المسافة على الحفاظ مراعاة قواعد 

 

  :من المعلومات لمزیدٍ 

-https://www.schleswig
_fahrplan_sholstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/06_Juni/200623

           chuljahr_2020_2021.html 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/06_Juni/200623_fahrplan_schuljahr_2020_2021.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/06_Juni/200623_fahrplan_schuljahr_2020_2021.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/06_Juni/200623_fahrplan_schuljahr_2020_2021.html


 

 

 
 

 

 

 خمس خطوات لمدرسة صحیة!

. ال یجب أن یذھب طفلكم إلى المدرسة إذا كان مریضاً أو ظھر علیھ أحد أعراض األنفلونزا (الزكام) 1    
 الخفیفة.

. ذّكروا طفلكم بقواعد النظافة ، وآداب السعال والعطاس ، ووضحوا مدى أھمیة الحفاظ على المسافة ، على 2    
 سبیل المثال االنتظار عند موقف الباص.

یجب ارتداء غطاء الفم واألنف (الكّمامة) في الطریق إلى المدرسة. كما یجب ارتداؤھا في الحافالت المدرسیة 
 مة طالما ارتادؤھا مازال مفروضاً.ووسائل النقل العا

 

طالما   امة) ، یجب أن یرتدي طفلكم غطاء الفم واألنف (الكمّ  ة. في الحافالت المدرسیة ووسائل النقل العام3    
 ارتداؤھا مازاَل مفروضاً.

 . شجعوا طفلكم على التحدث إلى معلم/ة الصف إذا كانت لدیھ أیة أسئلة.4    

 فوج.الذین ال ینتمون لنفس الزمالئھ بینھ وبین المسافة الحفاظ فلكم بقواعد . یجب أن یلتزم ط5    

 

مراعاة أنظمة وتعلیمات الوالیة بشأن مكافحة فیروس الكورونا. یمكنك العثور على ھذه احرص دائًما على 
 المعلومات وغیرھا على موقع حكومة الوالیة على اإلنترنت.

 ) والرابطQR-Code(أدخل رمز االستجابة السریعة 

 
 

 



 في المدرسة لةتعليمات حول كيفية التعامل مع األمراض المعدية المحتم
 0202/02العام الدراسي 

 

 
ا يؤدي لسهولة انتشار األمراض المعدية بشكل متواجد في المدارس بشكل مستمر العديد من األفراد في مساحة محدودة مي

 .خاص
في  المرضيةوكشف اإلصابات ض المعدية من األمرااإلنسان وقاية قانون الحماية من األمراض المعدية يهدف إلى إنَّ   

رةمرحل  .بين الناس هاانتشار منعو  تها المبك ِّ
 .ق في المدارس إجراءات خاصة للحفاظ على النظافة و الحماية من اإلصابة بالعدوىلذلك تطب  

 .اإلجراءاتوبتطبيق هذه أوالدهم عَي جاهدين لكي يلتزم الوالدين السَّ يجب على  
 9191منذ شهر آذار إدراجه الذي تمَّ و (02 ـ)كوفيد ـ 9102 ــمرض فيروس الكورونا بشكل  خاص على و هذا ينطبق 

َد ا وفقاً لمالواجب التبليغ عنها الئحة األمراض المعدية تحت  من  6المادة رقم  الفاء من الفقرة األولى من حرفتحت ور 
 .قانون الحماية من األمراض المعدية

 
 ،معلى أحد األشخاص المقيمين معهأو عليهم ي حال ظهور أعراض مرضية فإلى المدرسة  حضورَ ال لألطفاليسمح  ال

السعال  -المثال. ارتفاع الحرارة )على سبيل .02وس كوفيد ــ فيرإلى  مت بأي صلة ت ضوذلك إذا كانت هذه األعرا
 (آالم العضالت و األطراف -فقدان حاسة الشم أو الذوق-الحلق و البلعوم آالم -الجاف

  ضورهما يمنع ح وجودعدم تفي بإذا كانت نتيجة الفحص الطبي الحضور إلى المدرسة فقط  طفللل سمحوفي هذه الحالة ي
ً  ساعة على األقل على اختفاء األعراض 84أو في حال مرور   .نهائيا

 
ي ف هذا ينطبق بشكل خاصالكورونا عند الرجوع من السفر. و اتاختبارالحجر الصحي وب الخاصة  قواعداليجب مراعاة 

من  عائداً  تكن حتى لو لمذلك ى حضرتك وعلأبسط عوارض المرض في حال ظهورالعودة من المناطق الخطرة.  حال
 .م األمرإذا لزِّ  إجراء االختباراستشارة الطبيب وعليك  الخطرة يجب إحدى المناطق

   

 اسم المدرسة: 

 
  :الطفل واسمه نسبة

 

 تاريخ الوالدة: 

 الصف: 

 

 أنا الموقع أدناه بأني 

طُت أنا الُمَوق ُع أدناه أ ُح بأنني قد أُحِّ  أعاله. المذكورةالتعليمات علماً بصر ِّ

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  الوالدين/ أحد أولياء األمرإمضاء أحد                                         :التاريخو المحل

   السن  القانونيفي حال بلوغه/ بلوغها  إمضاء الطالب/ة أو                                                          

 

 

ويتم جمعها مرة أخرى بهذه الطريقة. ال يُسمح  مطبوعة فقط.على شكل وثيقة يتم تقديم هذه التعليمات الحظة: م
هذه لماً بحاطتَك عبإ َك الخاّص حتصريبتحتفظ المدرسة . الشخصية البياناتوذلك لحمايةباإلرسال عبر البريد اإللكتروني 

 ن ملف الطالب.مءاً جز هذا التصريح ال يصبحانتهائه.  تقوم بإتالفه بعدالعام الدراسي و أثناء التعليمات
 


