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�8ب وز�ر �0ر$� "رو�!ر دا��ر "��زو	و �� �و$� �� �� $7	ت 24.03.2020ذر��� ���وب �ورخ 

ھ�ی >زم در روشھ�ی در �ورد ھ��ھ�:� �16.03.2020و ف �در�س در �ؤ!!�ت ������ از ��ر�� 

 �دو(رط (روع ����م در ا��?�ل در!� ���و��ت ر!��� (د. ا�ن ھ��ھ�:� �� �و$� �� د!�ور <ر�= و ��

  ا!ت. ��20.04.2020ر�� 

 

 �<��م )رت �� ��16.04.2020 �و$� �� ا���� )!�رش وا�رس �رو�� ادا�� دارد، دو	ت در ��ر�� 

 ��?�ب (ود. ا���� ����م �رایر�>0� �Bد "�ک  ا	� ��د از �رای ������ن دوره ا��دا��� ����م در �0��

��وا�د دو��ره از !ر )ر�� (ود، در ھ��1 $�ری �ورد  11.05.2020<�وف �4Cرم ا���5> در ��ر�� 
  )�رد.)�ری  رار ���رر!� و �<��م
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�<�� �ذ�ور در 0واھم ���و��ت د�:ری را �� اط7ع (�� �ر!��م، �<��م و �� �و$� �� ا�ن ���وب ��

)�ری (ده ا!ت ، و �واردی �� �رای روش ا��?�ل ��1ھ�م در !�ل ���$� 2.0 ����م در �0�� وق �رای

  �4م ھ!��د: 2020
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  روش ا����ل ���ھ�م . 1
 

  ا!�!� �(�ول:

  ���و��ت ���� در �ورد و��Eت ���Bرد �5<��� در ���ب �

���ددر��ت �� 24.04.2020 – .20.04را از ���ب در $ر��ن ھ��1 از ��ر��  �،  

��ر در �0�� �رای ����Eن $ر��� و ر��E� �� �و$� �� ����ن !ط= در ���ب ا	� ��ر��  �

13.03.2020 �� ���و(��  13.03.2020(ود. ����Eن !���!�، �� ا	� ��ر�� در �ظر )ر

  (و�د.ا�د، ا�� ��دا �5ول داده 0واھ�د (ده ھم در �ظر )ر�� ��(ده

  ��د�� ���ل �ردن <�ف �5<����� �

ھ�ی >زم �رای !�ل �5<��� )ذاری�� د	�ل "7ن ���د.در��ت �� 11.05.2020در ��ر��  �

�دام ���E�� �رای ا7Bن  2021/2020 G!ت و ھ���ر (ده ���ن �ا���ن ���Hر در ��ر�� ذ

  ��ر�� $د�د و$ود �دارد.

  �(�ول �

  )،���E�HSUن 	!�ن $ر���، ر����Eت و ���و��ت �Bو�� ( ��رات Bددی<رف  •

  ط1ل (��، ����Eن ا$���B�، ����م و ر��ر ��ری اظ�4ر �ظر در �ورد •

•  Iب ا��دا���، 0د�ت �(وره����  

�!ب (ده ����م از ����Eن $ر��� و ر��E� و ���و��ت �Bو�� ( او!ط ��رات •HSU،(  

�دام �وع ���ب در دوره ��دی �رای اظ�4ر �ظر در �ورد �� �و$� �� ��رات �!ب (ده • ،
  ا!ت. �ر���!ب����م 

 

��ن را در <ورت ا���ن �رای �5<�ل در (�� ���د ط1ل 18.05 .– 22.05.2020از ��ر��  �

  !�ل $�ری در��� از ����ب ر�Jل و �� )����ز�وم را$!�ر ���د.

 

را  )33،2)����ز�وم: و در ����ب  ،2،66 ر�Jل:((�� او!ط ��ره ������� در ����ب  و �� ط1ل �

�!ب ��د ، ����م �� ���?را$!�ر ��د. ا�ن ا���5��ت در  در ����Eن !���!��وا�د ��وا�!ت �و

  (و�د.ار ��ز�رگ 26.05 .– ��28.05.2020ر�� 
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  ���د در �ظر )ر�� (و�د: 2020ا��?�ل ��1ھ�م در !�ل  �وارد د�:ری �� در �ورد

�� �و$� �� ��رات در���� ا	� ��ر��  <�ف �5<�������ی ��رات ����د�� ���ل �ردن  �

  ا!ت. 13.03.2020

ا���ن ا���5ن �$دد  11.05.2020 ��د از در��ت ����د�� ���ل �ردن <�ف �5<��� در ��ر�� �

�وا��د ��رات ����Eن !���!� ��  �ل از  طL و$ود �دارد. (�� �� �C �� <ورت ���� �� (�1ھ�

  - و ��ره آن داده (دا�د �در�س در ���ب �و(�� (ده

) 1ون���(ذر��� "!ت ��  از طرف ���ب -�� $��� �� درس 0وا�ده (ده و ا���5ن آن )ر�� (ده

  در��ت ���د.

�� �ر)زار �(د�د، � د ارزش و ا���Bر ا!ت. ارز���� ����Eن !���!� � �ا���5ن  �رای <�و

(و�د. ا�ن طرزا	��ل ھ�C��ن �رای ���ا�د د�:ر ا�$�م ����Eن !���!� �� �� �� �5ل )ر�� �(ده

�� ط1ل ���B ت��ا���5 �در�س از د!ت داده، <دق �� Lب و  ط���� �د.(��  �ل از ر0<���  

�� از (�� 0واھ(��د�م ��و$� ��(�د �� �و$� �� (را�ط ا!�M���� "�ش آ�ده ا�ن ھ��ھ�:� و �ط��ق در ا��?�ل 

  ��1ھ�م >زم و Eروری ا!ت.

 

  ����2.0 درس �وا�دن در  . 2

����م و درس 0وا�دن در  ��ن درھ�ی )ذ(�� �� ط1ل0واھم از (�� <������ �(�ری ��م، �� در ھ���1�

  ھ�ی >ز�� را ا�$�م داد�د و از آ��4 ���5ت �رد�د.ھ���ری �0��

 

 ھ�ی "�ش رو ���د(ود. ھ��ن  !م ��  �7 )��1 (د، در ھ���1� ��?�ب 2.0 ����م در �0����د از�Bد "�ک 

در �0�� ��(�د. �د�ر�ت ���ب و �����ن ��ز از ا�ن وا ��ت �4م �ط�L ھ!��د و در  ��ن$��:ز�ن ���م ط1ل

�وا��د �� �ر آرام و <ورت Eرورت $4ت ���دل �وارد �4م در 0د�ت و د!�رس (�� ھ!��د. (�� ��

ھ� <�5ت �رده و �$�رب 0ود را �� آ��4 در ���ن �:ذار�د و ھ�C��ن �� ھ��ھ�:� آن �ط�Jن �� �!Jو	�ن

  ھ�ی د�:ری را �ط��ق ���د.روش

(ده ����Eن را ��ر�ن ���د. �Mل �7ً، ��5و��ت �(0ص 2.0در �0�� ھ�C��ن �� از �����ن 0وا!��م، 

ھ�ی �ر�وط �� ر!� و ��ر�0�:�ھدف ا<�� ا�ن ا!ت ��، �� �و$� �� ا���0ب ھد��د ��5و��ت $د�د د

0واھ�م �I ا!�س دروس داده (ده، اط�1ل (�� ��وا��د دا�ش 0ود را )!�رش دھ�د. �� ا�ن <ورت �� ��

  و ����ی <5�5� �رای (روع �$دد ����م در ز��ن ��� ا�$�د ���م:
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 د��و ق��� د،��� ن���ر د،���رار ��

 2.0در ����  م���    "!�رش دا�ش و � �رت

  �!ب � �رت

  

 

(��  و طرز ��ظم �� ط1ل� را در رو�د ����م ھ�راھ� ���د �� از �����ن 0ود 0وا!��م، 5دا ل اط�1ل (�

ھ�C��ن �����ن �رای $واب �� !وا>ت (�� و ارا�J ���و��ت در د!�رس ھ!��د.  ار���ط �ر رار ���د.

�ر راری �I ���دل ���و��ت ��ظم و�وام �� ا���Bد در (را�ط �C	ش �را�:�ز ��� �رای ھ�� ا(�0ص 

  در)�ر از اھ��ت ز��دی �ر0وردار ا!ت.

 

0ود در ���س (ده، ��  �� ���م ط1ل وا��د�0واھم ا�ن ا��د را �� (�� �دھم، در <ورت Eرورت ������را�ن ��

�وا�د در <ورت ا���ن در $4ت ��4ود رو�د در �ورد !وا>ت و �$ر���ت 0ود )�1:و ���د و ا�ن ار���ط ��

  ��(د.(�� �وMر  ������ ط1ل

 

���د.ا0ذ ��� �دام ا���5�� را 2.0 ����م �0�:�در ھ�ی )ذ(�� �����ن �د�4� ا!ت �Mل ھ��1  

 

ا�م، �� 0واھم در ����0، ا�ن اط����ن را �� (�� �دھم، �� �� در (رح ھدف 0ود ��5م ا�!��دها$�زه ��

ز���� ا��?�ل �� <�ف ��>�ر را دا(�� ��(د و ھ�G ط�1� ����د �� ھر ط�1� ��<�1�� "�ش 2020در !�ل 

��زان ا�ن !�ل ��  ای ر�P ��رد. �� ھ��ن �0طر از �����ن 0وا!��م، در�0طر (را�ط ��� از �دام <د��

ھ�ی $ر��� و ر��E� ������ن د�0ر و "!ر <�وف �4Cرم در ر(�� ھ�ی ����Eن !���!���ر�0�:�

���د. در ا�ن <ورت در ارزش �1��ھ� ا	زا�� �وده و ھ�C��ن ����!ب �� )ذاری ا�ن ��ر�0�:�اط����ن و ا

ھ� ا!�!� ���!ب ��ر�ن �رای در دوره ا��دا��� ا!ت، ا�ن ��ر�0�:� �5�PLUSوای ���ب ������ 

���د، ا!ت.�������� �� ����Eن !���!� را !"ری ���  
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و $واب �� !وا>ت ��داول را  2.0 ����م در �0��$4ت  روز د�:ر���و��ت �� ھ�ی ذ�ل�وا��د در !��ت(�� ��

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq- "�دا ���د

-zum-https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faqzum

-informationen -schulen.html -bayerns-an-unterrichtsbetrieb

zuhause-schulen.html#informationen-bayerns-an-unterrichtsbetriebzuhause.  

 

�� ا�5رام 0د�ت وا	د�ن ��5رم، $4ت ��4دی �� �� �5> �� ����م اط�1ل (�� در ا�ن (را�ط !0ت را 

ھ� را آرزو��دم! ا��دوار ھ!�م، �� ا�ن ��4د ��ن ��م و �رای (�� و اط�1ل (�� ��4ر�ندا(��د، �(�ری ��

  0واھد �ود. ����م در �0��در ������ن، �����ن و (�� �� �5ث وا	د�ن ��Bل ا<�� �و?�ت 

 

  �� ا�5رام

  

  وا	�ر )ر�م

  ���ن ا$را��وی

 

 

 


