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Arabisch))العربية/ 

 29/03/2020سيتم توقيف الدراسة االعتيادية في البداية حتى تاريخ  –معلومات ُمحدّثة عن فيروس كورونا 

 

 حضرات أولياء األمور األعزاء،

ي تنتهي يوم نظًرا للتزايد الكبير في عدد اإلصابات بمرض كورونا في ألمانيا، قرر مجلس الشيوخ في مدينة هامبورغ اليوم تمديد العطلة الربيعية الت 

يوًما القادمة.  14الـ  وإعفاء التلميذات والتالميذ من الدراسة النظامية خالل 2020مارس  29األحد ألسبوعين مؤقًتا في مدينة هامبورغ، وذلك إلى غاية 

ًضا. وللحد  يتسم المرض بالنسبة لألطفال والشباب إلى حد اآلن بظهور أعراض خفيفة في أغلب األحيان. إال  أنه يمكن أن ينتقل المرض إلى المدارس أي

. بهذا اإلجراء نستجيب أيًضا ر عنها أولياء األمور في للمخاوف التي عب   من انتشار المرض، فإنه من الضروري تقليل التواصل االجتماعي إلى أدنى حد 

 األيام األخيرة.

 

 في كافة المدارس 16:00إلى الساعة  08:00رعاية الطوارئ من الساعة  

التي تضم كل إدارات المدارس ملتزمون بتنظيم رعاية الطوارئ بالتعاون مع المدرسين واألطر التربوية للمدرسة وفي العديد من المدارس االبتدائية 

في كافة المدارس. كما ستتواصل أيًضا خدمة النقل المدرسي مؤقًتا. يمكن في الوقت  16:00إلى الساعة  08:00، وذلك من الساعة GBSمؤسسات 

م تتجاوز األمر يخص فقط األطفال الذين ل الكل أولياء األمور الذين هم في حاجة إليها ألسباب عائلية. وهذبالنسبة االستفادة من هذه الرعاية  الراهن

سنة وكذاك المجموعات الصغيرة للشباب األكبر سًنا ذوي الحاجة للدعم التربوي الخاص. ولكننا ندعوكم في هذا الظرف الخاص إلى  14أعمارهم 

ة في إحدى يشترط في هذه الحالة أن يكون األطفال في صحة جيدة وأن ال يتم قضاء العطلوإرسال أطفالكم إلى المدرسة في الحاالت الطارئة فقط. 

 يوًما. 14من عاد من إحدى مناطق الخطر، فال ُيسمح له بدخول المدرسة لمدة والمناطق المعرضة لفيروس كورونا. 

 

 حصص دراسية في المنزل 

المنزل. الهدف من ذلك ون إلنشاء قنوات وأنظمة معلومات رقمية وإعالمية موثوقة فيما بينهم ومع التلميذات والتالميذ في المعلمون في المدارس مدعو   

 هو تزويد أطفالكم بدروس وواجبات لأليام المقبلة والتي ينبغي أن ينجزوها بشكل مستقل. نرجو منكم أن تدعموا المدرسة بهذا الخصوص.

 

 الحرص على اجتياز االمتحانات النهائية 

يد المحددة سابًقا ستتمثل أولوية المدارس ومصالح التعليم في أن َتجري كل االمتحانات النهائية الكتابية في المدارس العامة والمدارس المهنية في المواع 

 وتطلعكم عن آخر المستجدات. “ممتحنيها„ستقوم المدارس بإطالع ودون قيود. 

 

 سانُتلغى الفعاليات المدرسية حتى شهر أبريل/ني 

كل الفعاليات المدرسية مثل، الحفالت أو االحتفاالت الرياضية أو الحفالت الموسيقية أو المسرحيات حتى نهاية  إلغاء 29/03/2020ينبغي بعد تاريخ 
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 شهر أبريل/نيسان.

 

 الرحالت المدرسية وبرامج تبادل التالميذ 

الخارج على المدارس في مدينة هامبورغ حتى نهاية السنة الدراسية  فيميذ يسري حظر السفر بالنسبة للرحالت المدرسية وبرامج تبادل التال 

 . كما ُتلغى أيًضا كل الرحالت المدرسية داخل ألمانيا طيلة مدة التوقف عن الدراسة.2019/20

بشأن تنظيم  ،20/04/2016مؤرخة في وفًقا لتوجيه الرحالت المدرسية ال ،ُتقرر إدارة المدرسة باالتفاق مع إدارة الفصل ومجالس أولياء أمور الصف 

ن حسب تقدير المعنيين إلغاء الرحالت المدرسية حتى داخل ألمانيا أيًضا، إذا تعي  والرحالت المدرسية بعد استئناف الدراسة االعتيادية داخل ألمانيا. 

للمدارس االتصال بالجهة المسؤولة عن دفع التعويضات فستدعم المصلحة المسؤولة القرار الذي تم اتخاذه حتى وإن نتج عن ذلك نزاعات قانونية. يحق 

يمكن بعد وتسري أحكام التوجيه الخاص بالرحالت المدرسية.  ،في القسم القانوني لمجلس التعليم من أجل المطالبة بتعويض تكاليف اإللغاء. فيما عدا ذلك

من قانون المدارس في هامبورغ. تتخذ إدارة المدرسة قراًرا  28من الفصل  3 ذلك إعفاء التلميذات والتالميذ من المشاركة لسبب وجيه بناًء على الفقرة

 بناًء على طلب أولياء األمور.

 

 ينبغي احترام التعليمات المتعلقة بالنظافة بدقة حتى في رعاية الطوارئ أيًضا 

ة في بطبيعة الحال الكل وبدون استثناء ملزمون، حتى في أوقات رعاية الطوارئ، باحترام التعليمات المتعلقة بالنظافة الصادرة عن مصلحة الصح 

ينبغي على إدارات المدارس وكذلك كما . (/hygienetippswww.infektionsschutz.deانظر هامبورغ أو مؤسسة روبيرت كوخ بدق ة )

محمل الجد وأن  المربيات والمربين أن يكونوا قدوة جيدة وأن يحرصوا في نفس الوقت على أن تأخذ التلميذات والتالميذ التعليمات المتعلقة بالنظافة على

 يطبقوها.

 

 حضرات أولياء األمور األعزاء، 

ستثنائًيا لم يسبق له مثيل والذي يضعنا يومًيا في مواجهة تحديات جديدة ومتغيرة باستمرار. ال يمكننا في الوقت الراهن نواجه نحن والمدارس وضًعا ا

العموم بكل التغافل عن كيفية تطور حاالت العدوى في ألمانيا وهامبورغ وعن التدابير التي ينبغي اتخاذها. سنقوم عاجال بإخباركم وإخبار المدارس و

 يين.والتغيرات عبر الرسائل االخبارية اليومية. في ظل هذا الوضع االستثنائي للغاية نراهن على الشفافية وعلى المبادرة الذاتية لكل المعن التدابير

 

المدرسة  وفي نفس الوقت، أود أن ألتمس منكم كأولياء أمور الدعم والت فهم، إذا لم نتمكن من اإلجابة عن كل االستفسارات في الحال. ستقوم مصلحة 

 ومدارس مدينة هامبورغ بكل ما في وسعها للتغلب على هذا الوضع االستثنائي.  

 

 مع أحر التحيات
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