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 مكتب التعلیم

 
 إلى 

 أولیاء أمور
 كل التلمیذات والتالمیذ الذین یدرسون

  في المدارس الحكومیة العامة
 

 عبر البرید اإللكتروني من خالل المدارس 
 

الع ___ ( ة  /Arabisch) 
  أحدث المعلومات عن استئناف الدراسة

 
 

 السادة اآلباء الكرام، 
 
بعد مضي أكثر من ستة أسابیع على إغالق المدارس على نطاق واسع، تبدأ مدینة ھامبورغ اآلن باستئناف الدراسة من جدید  

كما ستختلف أیًضا الحصة   ورغم ذلك، فلن تُفتح جمیع الفصول في نفس الوقت ولن تكون بنفس الحجم. في المدارس شیئًا فشیئًا.
 لذلك، نََودُّ في ھذا الخطاب أن نخبركم عن أھم المستجدات. عما كانت علیھ قبل أزمة كورونا.الدراسیة في الفصول التي تم فتحھا  

 المحاضرات الحضوریة في المدرسة بالنسبة للمستویات الدراسیة التالیة:  04/2020/ 27بدأت یوم االثنین  -
o :و   13و  10، و 9الفصول   في مدارس المقاطعةIVK ESA 1/2و ،IVK MSA 1/2+ و ،IVK MSA و ،IBE . 
o  :و   12، و 10الفصول   في الثانویات العامةIVK ESA 1/2و ،IVK MSA 1/2+ و ،IVK MSA . 
o  في مركزReBBZ:   10و    9الفصول . 
o .وستقوم المدرسة الخاصة بكم بإخباركم عنھا.  في مدارس ذوي االحتیاجات الخاصة تسري قوانین خاصة 

 
 إضافة إلى ذلك المحاضرات الحضوریة في المدرسة بالنسبة للمستویات الدراسیة التالیة:  2020/ 04/05لقد بدأت یوم االثنین  -

o :و 4الفصول  في المدارس االبتدائیة ،IVK 3/4  وكذلك المجموعات الدراسیة في مراكز   3/4، والفصول األساسیة
 االستقبال األولي. 

o :12الفصل  في مدارس المقاطعة . 
o  :11و   6لفصول  ا في الثانویات العامة . 
o  في مركزReBBZ:  .وستقوم المدرسة الخاصة بكم بإخباركم عنھا.  نظام خاص وضعتھ مفتشیة المدرسة 
o .وستقوم المدرسة الخاصة بكم بإخباركم عنھا. في مدارس ذوي االحتیاجات الخاصة تسري قوانین خاصة  

حصًصا دراسیة حضوریة مرة في األسبوع على   2020مایو/أیار 25تتلقى كل الفصول المذكورة في ھذا الخطاب حتى تاریخ 
مایو/أیار  25كما ستحصلون اعتباًرا من تاریخ  األقل، باستثناء فصول الثانویة العامة والفصول العاشرة في مدارس المقاطعة.

عیة تقریبًا في المدرسة، وستحصلون على حصص دراسیة عن بعد بالنسبة للنصف على نصف الساعات الدراسیة األسبو  2020
 اآلخر كما ھو الحال اآلن. 

 

، سیحصل أیًضا تالمیذ كل المستویات الدراسیة األخرى مرة  2020، أي بعد عطلة شھر مایو 2020مایو/أیار  25اعتباًرا من  
 في األسبوع على األقل على خمس أو ست ساعات دراسیة في إطار الحصة الدراسیة الحضوریة.

  

 ھاك-تورستن ألتنبیرغ
 

 
 مجلس المدرسة المحلي

Hamburger Str. 31, D-22083 Hamburg 
 0-42863)   040الھاتف               (

 
 

08. Mai 2020 
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 تلمیذة وتلمیذ سویة في نفس القاعة. 15حیث سیتم تقسیم الفصول إلى مجموعات صغیرة، ألنھ ال یُسمح أن یدرس أكثر من 
ستخبركم المدرسة   وال یمكن ھنا إدخال أي تغییرات. ھذه المجموعات الصغیرة الجدیدة متساویة من حیث تكوینھا.وستبقى 

  الخاصة بكم عن المجموعة واألوقات التي سیدرس فیھا طفلكم في المدرسة. 

صابة بالعدوى ما وضعت مصلحة المدرسة والمدارس خطًطا صارمة متعلقة بالنظافة الصحیة، وذلك للتقلیل من خطورة اإل
ولكن، ینبغي على كل التلمیذات والتالمیذ في مدینة  ستخبركم إدارة المدرسة الخاصة بكم بشكل ملموس عن القواعد.  أمكن.

 ھامبورغ عموًما عند عودتھم إلى المدرسة: 

 االلتزام بتدابیر النظافة الصحیة الشخصیة

o   البقاء في جمیع األحوال في المنزل عند ظھور عالمات المرض (مثل الحمى، سعال جاف، مشاكل في التنفس، فقدان حاسة
 الذوق/حاسة الشم، آالم في الحلق، آالم في العضالت). 

o   متر                 1,5الحفاظ دوًما على مسافة تباعد دنیا ال تقل عن 
  ،في الطریق إلى المدرسة أو إلى البیت -

 في فناء المدرسة، في قاعة االستراحة، في قاعة الدراسة،  -

 حتى عند تبادل التحیة بین التلمیذات والتالمیذ والمعلمات والمعلمین.  -

o .ال تلمس الفم، واألنف، والعینین 
o  .ال یُسمح بالمالمسة، واالحتضان، والمصافحة 
o  الوقت الحاضر. یُسمح دوًما بأن تذھب تلمیذة أو تلمیذ واحد فقط إلى المرحاض في  
o   ثانیة على األقل بعد تنظیف األنف أو السعال أو العطس أو بعد مالمسة األغراض العمومیة   30ینبغي غسل الیدین بالصابون لمدة

 وقبل تناول الطعام وبعده وبعد استخدام المرحاض. 
o :عقم یدیك عند دخول المدرسة  

 ثانیة، 30 ضع المعقم على البشرة الجافة وقم بتدلیك الیدین لمدة •
 قم بتعقیم الھاتف المحمول كذلك.  •

o  .ال تلمس مقابض الباب أو أزرار المصعد بالید، یُفّضل استخدام المرفق 
o .ارِم دوًما منادیل الجیب الُمتسخة في صفیحة القمامة.  یرجى دوًما السعال أو العطس في المرفق أو في مندیل جیب ورقي 
o :یمكن للتلمیذات والتالمیذ إحضار أي شيء   یُسمح أیًضا بحضور الحصة الدراسیة واالمتحان دون كمامة.  حمایة الفم واألنف

 من المھم عند وضع الكمامة:  شخصیًا، إذا كانوا یشعرون بذلك بأمان أكثر.

 غسل الیدین وتعقیمھما عند نزع الكمامة أو لمسھا. •

 وضع الكمامة في كیس أو غسلھا على الفور عند نزعھا.  •

 درجة مئویة وتجفیفھا بعد ذلك. 60غسل الكمامة كل یوم في درجة حرارة تبلغ  •

 

 الحمایة من العدوى في الحصة الدراسیة

لخاصة بالتلمیذات والتالمیذ وكذلك مقاعد المعلمین في حجرات تم في الحصص الدراسیة في المدرسة دوًما ترتیب المقاعد ا
ستحصل كل تلمیذة وكل تلمیذ على مقعده  كل مجموعة ستدرس دوًما في حجرة واحدة فقط. متر.  1,50الدراسة بتباعد أدنى یبلغ  

لن تُقام حصة   ھا بشكل مشترك.ال یتبادل التالمیذ أغراًضا فیما بینھم (مثل الكتب أو األقالم) أو یستخدمون الخاص والثابت.
  الریاضة في الوقت الحالي.

 الحمایة من العدوى في فترات االستراحة 

لذلك، ستمر فترات  متر بین جمیع األشخاص حتى في فترات االستراحة. 1,50ینبغي االلتزام بمسافة التباعد التي ال تقل عن 
سیتم إخباركم وطفلكم من طرف المدرسة بتفاصیل األنظمة   آلن. االستراحة كذلك بشكل مختلف عما عرفھ التالمیذ إلى حّد ا

 المطبقة في مدرستكم.

 الحمایة من العدوى عند تناول وجبة الغذاء في المدرسة وعند التزود بمیاه الشرب
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لذلك، امنحوا طفلكم رجاًء كمیة الماء الكافیة لقضاء الیوم بأكملھ في  ال یُسمح باستخدام حنفیات میاه الشرب في المدارس. 
  ستخبركم المدرسة الخاصة بكم ما إذا كان باإلمكان تناول وجبة الغداء في المدرسة وكیف سیتم ذلك بشكل ملموس. المدرسة.

 التلمیذات والتالمیذ المعرضون أكثر للعدوى

أمراض سابقة والتي تُعرضھ لخطورة بالغة من منظور العدوى بفیروس كورونا، إذا كان طفلكم یعاني من مرض أو من عدة 
تضم   والمشاركة في الحصص الدراسیة عن بعد.   20/2019فیمكن لطفلكم في البدایة البقاء في المنزل حتى نھایة العام الدراسي  

ضة للخطر:   المجموعة الُمعرَّ
o لب، ارتفاع ضغط الدم) أمراض القلب (مثل مرض القلب التاجي، فشل صمام الق 
o األمراض أو األمراض المزمنة المتعلقة بالرئة (مثل داء االنسداد الرئوي المزمن)، الكبد، الكلي 
o  داء السكري 
o  أمراض السرطان 
o  (مرض مماثل أو تناول أدویة) ضعف الجھاز المناعي 

نفس األمر یسري إذا كان طفلكم یعیش في المحیط األسري مع أشخاص قد یتعرضون بشكل خاص للخطر في حالة إصابتھم 
قّدموا في ھذه الحالة بصفتكم أولیاء األمر  بالعدوى، مثال إذا تعیّن على األب أو األم تناول مثبطات المناعة بعد زرع أعضاء.

ینبغي إثبات وجود مرض سابق أو خطر خاص   مشاركة في الحصة الدراسیة الحضوریة.طلبًا إلى المدرسة إلعفاء طفلكم من ال
ویمكن أن یتم ذلك بتقدیم بطاقة اإلعاقة أو بطاقة زرع عضو أو بتقدیم تصریح خطي بالشرف بسبب  بشكل قابل للتصدیق. 

  التعرض للخطر.

 إمكانیات أكثر للرعایة في حاالت الطوارئ

یجي للحصص الدراسیة اإللزامیة، تتوفر أیًضا إمكانیة تقدیم الرعایة الطارئة للتالمیذ من كّل األعمار،  باإلضافة إلى البدء التدر
یمكنكم المطالبة بالرعایة الطارئة، إذا كنتم تتحملون فوق طاقتكم بسبب الظروف   سنة. 14وحتى أولئك الذین تتجاوز أعمارھم 

یرجى االتصال في ھذه الحالة بإدارة الفصل الدراسي   انون من أزمة نفسیة.السكنیة واألسریة في المحیط المنزلي أو كنتم تع
 یتعین علیكم التوقیع للمدرسة على إذن لمشاركة طفلكم في رعایة الطوارئ.  الخاصة بطفلكم ومناقشة الوضع. 

تطلبات الخاصة  حیث یتم جمع التلمیذات والتالمیذ من فصول مشتركة في مجموعات دراسیة دائمة مع االلتزام بنفس الم
یجري عمل متشابك في إطار مدرسي ومنزلي، والواجبات مطابقة لتلك التي ینجزھا تالمیذ  بالحصص الدراسیة اإللزامیة.

 الفصل أیًضا في التعلیم المنزلي الكامل.
 

بمعلماتھم ومعلمیھم في یسعدني أن تتمكن التلمیذات والتالمیذ األوائل اآلن من االلتقاء من جدید بصدیقاتھم وأصدقائھم وأیًضا 
ال تزال أمامنا العدید من التحدیات، ولكنني متفائل بأننا سنكسب ھذه التحدیات معًا  المدرسة ومن تبادل المعارف والتعلم سویة.

 وبمسؤولیة تجاه بعضنا البعض.
 

 مع أحر التحیات
 
 

 ھاك-تورستن ألتنبورغ
 
 


