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 وز�ر ا�دو�	 ������م وا��
��	 �� ���رن
 Michael Piazoloا����ذ ا�د��ور  ��و �ر���ن ا�و��	

 
	��� 

  

 
   München 80327und Kultus, Bayerisches Staatsministerium für Unterrichtوزارة ا�����م وا��
��	 �� ���رن: 

:�� ��ر ا��ر�د ا!���رو

 )OWA-��, ا��دارس ا���دا*�	 (�ن �)ل أو��وك ��ر ا���$#" 

 !��دة ا!ر��ل إ�.
 أو���ء أ�ور �)��ذ

 ا�$ف ا�را�, ا���دا*� ����دارس ا���دا*�	 �� ���رن

 
 ر�5ك / �ط��ك ���ر�2

 
 ا������	)ر�ز�� (ُ�ر-. ذ�ره ��د ا�رد ��. 

 
 ،2� ��24/03/2020و

 III.1-BS7302.0/38/2  :2476 2186 089ا�:��ف 
  
 
 
 

�ص إ�راءات ��ل 
���ذ ا��ف ا�را� ا��
دا�� ���م 
 ��2020�و��ت 

 

 

 

 أو���ء ا��ور ا��زاء،

 
�ظًرا ��#;� ��روس �ورو�� �$ورة ھ�*�	 و�ر��	 �و5#ت أ�;ط	 ا��در�س �� ا��دارس ا���دا*�	 �� 

�:��	 �ط�	 ��د ا�#$".��. ���وى  ���16/03/2020رن ��ذ ��ر�2  .�B �:�� رن��� 

 
�� أ�و-C ��م �-ز�ل ا�;�ر ��. د���م و����د��م ������ ا��دارس ا���دا*�	 �� ���Bر �D� م�و�ن 

 E��� ��ل و�� و��ؤو��	. ا�����م �ن ا���زلو��#�ذ �ر

 

لو�ظًرا �ن ��� أرGب �;دة إ�)�G إ-راءات ا��D� ،	ا��در�� 	ط;�������Iرات م �و5#ت ��و5ف ا

ا��� -رت ا��وم. و� ُ�ط�ق ھذه ا���Iرات إ� �� �Bل أ��ن ا��*��ف ا�درا�	 �رة أ�رى �وم  ا��رور�	

20/04/2020. 
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�� أ���� ا��ظر �� ���	 ا!-راءات ��ذھ� وا��� �$ب �� ا��Bوا �� أن أؤ�د ��م أ��ا��رور�	 ا��� �

 �, �را��ة ا!ط�ر ا�ز��� -$��" أط#���م 

�  ��
لوذ�ك ����ن �و��ر  - و�ظًرا ��ظروف ا�-د�دة ��ً�� ���-	 ��روس �ورو� ،;روط ��د�	 !-راءات ا�

���ن ��م  � .�Bم- و�
B س ا���دا*� ���م  -وھذا �ن��� 2020/2021أن ��ون �دا�	 ا�درا�	 �� ا�$ف ا�

�ظ�	 ��ظ�ً�� -�ًدا�. 

 


ل ���م و�ن �م �-ري ��#�ذ ا���ود ا�����	 �� ��� �Bل ا��*��ف ا�درا�	 �وم  2020إط�ر إ-راءات ا�

20/04/2020: 

 


ل��B$ل ط#��م ��.  ��� ھو ����د� ���ت ;:�دة 

� ،C� 	���� أھ����B��(� Cق ����در�	 ا��


	وھذه ا�;:�دة �رور�	 ����-�ل ��در�	 �راBل  �B�. 

 
���2019/2020 ��ط�ق ا���ود ا�����	 ��. ا���م ا�درا�� : 

 


ل . 1� ;:�دة ا�


ل ���ر�B� 2$ل ا�ط#ل ��.  ���	 و�5ل 11/05/2020;:�دة ��� 	
�� ا��I)ل ا�و5ت ���Mل طر��. و�:ذا ���

���ب �دى إدارة ;ؤون ا��وظ#�ن �� �دارس ا��راBل إ���م إ-راءات ا���-�ل �� ا�و5ت اذ�ك ا���Mد �ن ��

	
B(�. 2020/2021وذ�ك ����ن �دء ا���م ا�درا��  ا	;��ل و��)�� 	دون أ�� 


ل ��م ا������ت ا�����	 �� ;:�دة ا�

o  ر�5م�
ل وھ�: ا�در-�ت �����	 وا�ر�����ت وا���Bرة �
ط ���واد ا��رور�	 !���م ا�����ا��I	 ا

)HSU(، 

o رى،�ن ��و�� ن ھ��ك در-�ت �Mر�5م �� -��, ا��واد ا

o ص �طور ا�����م� �� �ل ��دة، �ن ��ون ھ��ك �����ت �

o  ت ����ق�� ،�����و���ت ا�-�����	 وا�������	 وا�����	���

o رض ا��;�رة�  	ا���دا*� 	ا��رورة�ن 5ِ�ل ا��در� 	��B ��، 

o 	�$B��رة ( ��و�ط ا�در-�ت ا��B�وا�ر�����ت وا 	������ )،�HSUن ا��واد: ا��I	 ا

o  ق�B��(� ا�ط#ل 	ھ��M� ت ����ق�����C� 	���� .����در�	 ا��
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 ا����ل ا��-ر���	 . 2


ل ��. ا�در-�ت ا���$B	 �B. �وم  ��وھو ا��وم ا��وا�ق �����ق ا�درا�	  ���13/03/2020�د ��" ;:�دة ا�

�B. �و�د ا��� B$ل ���:� ط#��م  أو�ً إدراج ���	 ا�در-�ت��. ���وى ���رن ����M:�. و������� ��م 


ل��  13/03/2020� .ا�در-	 ا��:�*�	 �;:�دة ا�

 �در-�ت ا�ط#ل. �ر �;ف ����� �Bدث�Bرط#��م  ������ $فو���ن  �

إ�. �Bن  ا�
��م ����Mل �-ر���	 إ�زا��	 أ�رىو�� �Bل ا��*��ف ا�درا�	 �رة أ�رى �ن ����ن ��. ط#��م  �


ل��CB ;:�دة ا��. 

��	 وا�ر�����ت وا���Bرة (إ� أن ا��در�	 ����ر �� إ��B	 ا����ل ا��-ر���	 �� ا��واد:  �����، )HSUا��I	 ا

 .��س إ�زا�ً��:ذه ا����ل وا�
��م �

 وأ��م �
ررون، �

o  ل����
وم ��:� �����ل ا��-ر���،و�� أي ��دة / �واد إذا ��ن ا�ط#ل ��
وم �:ذه ا�� 

o  ل
� .��د إ�)�:�إذا �� أرد�م إدراج ���-	 ھذه ا����ل ��ن ا����-	 ا��:�*�	 �� ;:�دة ا�

 .�ل ���Bن �$ورة ���رة�ن -راء ا�
��م �:ذه ا����ل ا��-ر���	،  أداء ط#��م� ���ن أن ��وء  �

 

3 . �� ا!ط�ر ا�ز�

�داء  أ��ل إط�ر ز��� ���ن�Bن �و�ر  ��
ًB� ا��ز�, إ-راءھ� 	ل ا��-ر�������. و�� ھذا ا!ط�ر �را�� ا

��ود ��. ا���Bة �B. � ا�����م �� ا���زلأن ط#��م 5د ���Bج إ�. ���	 أ��م أ�رى ��د ا���:�ء �ن ���رة 

 ا��در��	 ا�����دة �رة أ�رى.

o ) ول��� ا���وع ا�ول ��درب ا�ط#�ل و��م ��و�و��ت �� .): 24/04 –. 20/04ا���وع ا

��	 وا�ر�����ت وا���Bرة (����). و���T ا�����ون ��و�د أداء ا����ل �HSUواد: ا��I	 ا


ل �ن أ��وع. و�� ا���وع ا�واBد � �-وز  ا��-ر���	 ���Uو��ن ا����� وا����ث ��5:� ��و�د� �

 أداء أ��ر �ن ����ن �-ر����ن.

o ) ث���وا� ���;�رك ط#��م �� .): 06/05 -. 04/05. أو/و 30/04 –. 27/04ا���وع ا���

. وأ��م �
ررون ��د إ�)ن ا����-	 أ���ل �-ر���	 �$ورة ا����ر�	أداء ��ل أو ا���ن أو �)�	 

���-	 ا��� B$ل ���:� ا�ط#ل ���درج ��ن ا����-	 ا��:�*�	 �� ا�;:�دة. إذا �� ���ت ا�

 و��B$ر ���ون ا���ل ا��-ر���
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��. ا��وا��, ا��� �م ���و�:� �$ورة ����	 �� ا�#$ل (وذ�ك �� ��رة �� �5ل ����ق 

 ا�درا�	).

 
4 . 	
B(�ل اBا�درس ا��-ر��� و�و�د ا���-�ل ��دارس ا��را 


�ل إ�. ا��ر�B	 ا�����	 (��در�	  ا�ذ�ن �م �����وا �ن �B$�ل ��و�ط ا�در-�ت���ط�, ا�ط#�ل  ���ا�)زم �)

 :	�$$� .ا�دروس ا��-ر���	) �Bور 2,33، وا����و�	 ا����	 ا��ؤھ�	 ��-���	: 2,66���و�	 �

و�دارس  ���$$�	ا��دارس ا����و�	 ا��Bور ھذه ا�دروس ��  �وا��د ا���-�لو5د Bر$�� ��. �M-�ل  �

 5د ا!���ن. ا����و�	 ا����	 ا��ؤھ�	 ��-���	

 .22/05/2020و�B.  18/05ا����ًرا �ن  ا���-�ل���ن  �


د  ����� ا��دارس ا����و�	 ا���$$�	 و�دارس ا����و�	 ا����	 ا��ؤھ�	 ��-���	 �ن  ا�دروس ا��-ر���	�

 .28/05/2020إ�.  26/05

 

أ�ون 5د ����ت �ن �و��" أن ا��دا��ر ا����ذة �� ظل ا��طورات ا��B��	 أو���ء ا��ور ا��زاء، أ���. أن 


�ل ��د�	 �-��, ا��)��ذ �� ا�$ف ا�را�, ��
�ق ;روط اB� ��ًن أ���� �:����ت �رور�	 ��Bب، �ل إ

 ا���دا*�.

 

�ق �رورةB� إط�ر �� 	ز�ل ا�;�ر ��. �-:ودا��م ا��ظ��-� C-أ�و ��� ��� أ

 ��. أ��ل و-C ���ن! �, أط�ب ا����Bت ا�����م �ن ا���زل

 
 

 Michael Piazoloا����ذ ا�د��ور 


