
سيداتي سادتي, أعزائي أولياء األمور 

 توجهت لكم وقمت بتوضيح الخطوات الجديدة للفتح والعودة المقيدة للتشغيل المنتظم08.05.2020من خالل الخطاب بتاريخ 
لمؤسسات= رعاية األطفال وللمدارس اإلبتدائية ولمدارس الدعم الخاص من الصف األول للصف الرابع. حتى يتمكن ألطفالنا الذهاب

إلى المدرسة مرة أخرى

في هذه األثناء توجه لنا كثير من أولياء األمور سواء بمطالبة مستمرة بإعادة افتتاح المدارس أو بمخاوف. كن على يقين بأننا نتسلم 
ونأخذ كل تنبيه وكل مطلب ولكن أيضاً كل المخاوف المثارة بعين اإلعتبار

جائحة كورونا ستشغلنا لكثير من الشهور القادمة في هذه األوقات سيتعين علينا موازنة األمور مراراً وتكراراً

وهذا يشمل أيضاً القرار الحالي الصادر عن محكمة= اليبزج اإلدارية. أولياء أمور تلميذ أحد مدارس مدينة اليبزج اإلبتدائية قامو
باإلعتراض على إفتتاح المدارس اإلبتدائية في والية سكسونيا من خالل دعوى قضائية مستعجلة. قرار محكمة اليبزج اإلدارية يشمل

الطفل بشكل فردي كمقدم للطلب ويؤثر عليه فقط وعلى المدرسة اإلبتدائية المعنية

أنا أفصح عالنية بأن هذا القرار يؤسفني. إال أننا سوف نقوم بمراجعة هذا القرار عند المحكمة= اإلدارية العليا. ومع ذلك نحن
 سنترك ألولياء أمور تالميذ المدارس اإلبتدائية ومرحلتي مدارس2020. يونيو.05متمسكون بقرار فتح المدارس. إال أننا حتى 

Primarstufe bzw. Unterstufe der Förderschulen الدعم الخاص

بحرية إختيار ما إذا كان أطفالهم سيستوفون إلزامية التعليم من خالل حضور الحصص الدراسية في المدرسة أو التعلم في المنزل  
وبهذا نحن نحترم قرار محكمة= اليبزج اإلدارية وأيضاً مصلحة تالميذ مرحلة  Primarstufe على حد سواء

نحن ما زلنا نعتقد, بأن خطتنا إلعادة فتح مؤسسات= رعاية األطفال, المدارس اإلبتدائية ومراحل الصف األول للصف الرابع لمدارس
 بهذا نحن نلبي الحق المضمونالدعم الخاص في والية سكسونيا هي طريق مناسب= لتطبيق الحماية من العدوى بما يناسب العمر.

لألطفال في التعلم والمشاركة. نحن ال نريد لألوالد أن يضيعوا

بالكاد يمكن لألطفال في المدرسة االبتدائية االلتزام بقواعد المسافة خالل اليوم الدراسي بأكمله. لذلك فهو شرط لفتح المدارس بأن ال
يختلط تالميذ الفصول المختلفة مع بعضهم البعض. خطة الفصول الثابتة هذه يجب أن تساهم في فهم سالسل العدوى في حاالت

العدوى. شرط أخر هو ورقة التأكيد على الصحة. األطفال يسمح لهم فقط المشاركة في الحصص في حال عدم وجود عندهم شخصيا
19أو عند أحد األشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل أعراض مرض كوفيد- 

نحن نعلم أنه يجب تنفيذ لوائح صارمة للغاية. ستجد في المرفق التنبيهات ذات الصلة مرة أخرى. هذا يعني لكم كأولياء أمور عمل
إضافي من خالل اإلجراءات الجديدة. نرجو منكم المساهمة في االلتزام بهذه التنبيهات. بذلك نحن نكون مدينون لحماية الصحة العامة=

للمجتمع المدرسي بأكمله. ألجل أطفالكم ولكن أيضا ألجل المعلمين والمربيين. وفقط مع مشاركتكم= الحازمة يمكن لنا أن نمنع
المتاعب لك ولطفلك ولجميع األطراف المشاركة. وبهذا اإلجراء نكون قد قمنا بتخفيف العبء= المرجو من الكثيرين على العائلة

نحن نرجو منكم كذلك. الحفاظ على خطة المجموعات الثابتة أيضاً بشكل شخصي ومهني.يرجى اإلستمرار في الحد من اإلتصاالت
كل هذا يساعد على إعطاء األطفال أفضل تعليم ورعايةاالجتماعية. مثالً تواصل فقط مع أصدقاء الفصل الدراسي الخاص بطفلك. 

ممكنة. ألجل صحة وتعليم أطفالنا



ً توقيع الشهادة الصحية يوميا

.بما في ذلك نموذج الشهادة الصحية التي سيتم التوقيع عليها يوميًالقد تلقيت من مدرسة طفلك في هذه األثناء المزيد من المعلومات, 
الرجاء اإلنتباه لما يلي

نود أن ننوه لكم بشكل ملح بأن شرط الذهاب إلى المدرسة لطفلك هو توقيع الشهادة الصحية اليومية

يرجى جعل هذا التأكيد جزًءا ال يتجزأ من روتينك اليومي قبل ذهاب طفلك إلى المدرسة. أعطي طفلك النموذج ليأخذه معه للمدرسة
Pendelmappe يفضل أن يكون في الملف الذي يسمى

 لن يسمح بإستقبال طفلك بدون الشهادة الصحية اليومية الموقعة. أنتم كأولياء أمور ملزمين25.05.2020إبتداءاً من تاريخ 
بإصطحاب طفلكم فوراً من المدرسة في حال فقدان التوقيع في اليوم المحدد. إذا لم تلتزموا باألمر, فإن المدرسة في أخر التبعات

ملزمة بتوكيل مكتب التنظيم العام Ordnungsamt- تصل إلى أخذ طفلك للرعاية

ً بالتأكيد بمصداقية, بأنك تبينت بعدم وجود أعراض أمراض البرد ال عند طفلك وال عند أحد األشخاص الساكنين في أنت ملزم أيضا
نفس المنزل. ليس هناك ضرورة لوجود تأكيد طبي لهذا األمر

 ظهرت على طفل من األطفال, فإن المدرسة ملزمة بإستبعاد الطفل من المشاركة= بالحصص19إذا تبين بأن أعراض مرض كوفيد-
ومطالبة األهل بإصطحابه من المدرسة


