
 

 

وزارت آ	وزش و ا	ور �رھ��� 
  ا���ت ���رن

 

 

 

  München 80327وزارت آ	وزش و ا	ور �رھ��� ا���ت ���رن، 

  

  از طر�ق ا�	�ل

  

��� 	دارس ا��دا���  )OWA( از طر�ق  

  

  آ	وزان$#ت �"و�ل ��  ر!ر ��ن ���و�� دا�ش 
 .���&"� ���!4  

 

 
  20.04.2020، 	و��-   �د 	� ( �ط.� در !� - درج ���د)   �د )	�/ !��م )	� 	ورخ

   III.1-BS7302.0/38/33    :ن.��089 2186 2476  

�م  ��م:       #�  ��0(Wilhelm)م و�

 

 

و ا����ت در را��د  ��د��ری در ���� ادا�� 
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  ���و�� 	"�رم، ر!ر ��ن 

 

�� �و$� ��  24.03.2020) �� ��	� 	ورخ Prof. Dr. Piazoloآ��ی وز�ر !رو� ور د��ر !��� و�و (

در 	ورد ا&6"�ت 5زم در �را��د ار��4ی !��� �"&���  �16.03.2020و�ف ����2ت آ	وز)� در ��ر�- 

در ��ر�- �� )	� اط6ع ر ��� �	ود. ا�ن ا&6"�ت 	�وط �� )رط &ر�8 )روع آ	وزش 

  .�ود�د 20.04.2020

 

��ن در "�ل و�وع در ار���ط �� و�روس �رو��، دو�ت در ��ر�- �	��� �و$� �� ���9ر و �"ول 
16.04.2020 ���2ط�6ت ;�د  �رای ھ	� دا�ش آ	وزان د� ���� �2د از ��د:�ری در ���0 �&	�م :ر�ت 

��وا�د  11.05.2020�6س =#�ر	� ھ� ا"�	�5 در ��ر�-  ��ز �داوم ���د. ا�ن �� آ	وزش �رای !�ک
  :�رد.ھ�ی آ�� 	ورد �رر � و �&	�م :�ری �رار 	�دو��ره از  ر :ر��� )ود، در ھ.��
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�م �� ا�ن ��	� اط6;�ت د��ری را �� ;رض )	� �ر ��م �� 	���� �ر �&	�	�ت �وق ا�ذ�ر در 	ورد��	 

  	#م ھ ��د: �2020را��د ار��4ی !��� �"&��� در  �ل �وده و �رای  2.0 ��د:�ری در ���0

 

ا���ر�ت:  2800 2186 �089�.Aس:  poststelle@stmuk.bayern.de   Salvatorstraße 2  80333 Münchenا�	�ل:  0 2186 �089�.ن: 
www.km.bayern.de  U3, U4, U5, U6 - Haltestelle Odeonsplatz  

را��د ار���ی ���� ������ . 1  
 

  )ود:)�	ل 	وارد ز�ر 	� ا&و5

� ��  اط6;�ت ���� در 	ورد و�2Bت ;	�Aرد �"&�

���د،در���ت 	� 24.04.2020. �� 20.04را از 	در � در ھ.�� از ��ر�-  �  

�)�ن دھ�ده و�2Bت ;	�Aرد �"&��� در دروس ز��ن آ�	���، ر���B و ھ	=��ن وطن )�� �  �

��رھ�ی آز	��)� �� �� ��ر�- ا ت.  13.03.2020) در ��ر�- HSUو اط6;�ت ;	و	� (

  ا�د، ��ز در آن �"�ظ 0واھ�د )د.�و)�� ا	� !س از آن �"و�ل داده )ده 13.03.2020

� ��  :واھ� ار��4ی !��� �"&�

���د. �2و�ق ��)�ر ا�ن 	و;د ز	��� ا	�Aن !ذ�ر �� ت، در���ت 	� 11.05.2020را در ��ر�-  �

�د��ر ���ل �B	�ن  �2020/2021 ز�را در آن &ورت  �ز	��دھ� 5زم �رای  �ل �"&�

  �0واھد �ود.

  )ود)�	ل 	وارد ز�ر 	� �

در دروس ز��ن آ�	���، ر���B و وطن )�� � و اط6;�ت ;	و	�  �	رات ;ددی�4ط  •
)HSU،(  

  �رز�د )	�، ر���ر ا$�	�;�، ��د:�ری و ر���ر ��ریاظ#�ر �ظرھ�ی 	�0&ر در 	ورد  •

•  D)�وره�	 �	در � ا��دا��، �ر��	  

  "�&ل از دروس ز��ن آ�	���، ر���B و وطن )�� � و اط6;�ت ;	و	�، ن�	ره 	����� •

  ا ت. 	�� باظ#�ر �ظر در 	ورد ا�ن �� �رز�د )	� �رای �دام �وع 	در �  •

 

)	� �رز�د��ن را در &ورت ا	�Aن در ر�Fل )و�� ��  ��22.05.2020  18.05.از��ر�-  �

���د.آن �"&�ل ��د، �Gت ��م 	�) �� در  �ل �"&��� آ�� ���د در Gymnasiumد��ر ���� (  

 

) را � ب �Aرده ��)د، 2.33، د��ر ��ن: 2.66ا:ر �رز�د )	� 	�����ن �	ره 5زم (ر�Fل )و��:  �

�ر:زار  ��28.05.2020  26.05.)ر�ت ��د. ا�ن �6س از ��ر�-  �در�س آز	��)��وا�د در 	�

  )ود.	�
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  )و�د:ا;	�ل 	� �2020 �"&��� �را��د ار��4ی !��;6وه �ر ا�ن 	وارد ز�ردر 	ورد 

� ��  ھ ��د. �13.03.2020	رات � ب )ده �� ��ر�-  	���ی :واھ� ار��4ی !��� �"&�

ا	�Aن دادن ھ� �رای 	2�م ��11.05.2020 ز	�ن �"و�ل :واھ� ار��4ی !��� �"&��� در ��ر�-  �

  و$ود �دارد. �	رات ��رھ�ی آز	��)� �� ��ل از �و�ف �	رات ���� �� ).�ھ� د��ر

از 	در � ( �� طور  -�� آ�$� �� �و�ف آ	وزش ھ�وز &ورت ��ر��� ا ت  –آ	وزش �و)�� )د�د 

���د.	�Gل از طر�ق ! ت �� ��.��) در���ت 	�  

ا�د، در 	ورد �6س ھ��� �� ھ�وز آن 	�4د�ر را � ب �Aرده �	رات 	��2ر �رای ��رھ�ی آز	��)� �

ا�د، د��ر ���ل ا�$�م �� ��د. ا�ن وز �ر:زار �)ده��رھ�ی آز	��)� �� ھ� ���د ارزش و ا;���ر ا ت.

ا	ر ھ	=��ن در 	ورد ��رھ�ی آز	��)� �� �رز�د )	� ��ل از �و�ف آ	وزش ا"�	�5 ا�$�م �داده 

��د.ا ت، &دق 	�  

���م �� )را�ط را درک ���د ا	� و�2Bت ا �����G �0ص ا�ن ا&6"�ت در �را��د از )	� در0وا ت 	�

���د.� را ا���B 	�ار��4ی !��� �"&�  

 

  2.0��د��ری در ����  . 2

��د:�ری در  	���م &	�	��� از )	� ���ت ا�ن 	 ��� �)Aر ��م �� در ھ.�� ھ�ی :ذ)�� �رز�د��ن را در

  ا�ن :و�� 	�2#دا�� ھ	راھ� و ��ری �رد�د. ���0

 

روال ��و�� )	� در ���د. ھ	���د ادا	� 	� ��2.0د:�ری در ���0 �2د از�2ط�6ت ;�د !�ک ا�ن 	ر"�� در 

��)�د. 	د�ران 	در � و 	2�	�ن ��ز از ا�ن  ��ند	2�م $���ز�ن �رای �رز� ھ�ی آ�� ��ز �رار �� تھ.��

وا��2ت 	#م آ:�ه ھ ��د و در &ورت �زوم $#ت ���دل �ظر در 	ورد ا�ن 	 ��� 	#م �� �	�ل 	�ل در 

و :.��و در 	ورد �$ر���ت 	ر�وط� و  0د	ت )	� ھ ��د. در :.��وی $	�2 	���� �ر ا;�	�د ا	�Aن �"ث

  ھ	�ھ�J  �زی ا�دا	�ت ��)�ر ا	�Aن !ذ�ر 	� )ود.

	���د ا5ن 	"�واھ�ی 	)0ص را �	ر�ن  2.0 در ��د:�ری در ���0ھ	=��ن 	� از 	2�	�ن در0وا ت �رد�م 

ھ� ا��ون ھدف آن ا ت �� دا�ش و و ����Aف 	��� ب �� آن ا���0ب ھد�	�د 	"�واھ�ی $د�د���د. ھ	=��ن �� 

0واھ�م !��� و	���ی 	ط�و�� �رای )روع 	$دد آ	وزش �وا���� �رز�د )	� ار��4 ���د. �� ا�ن �ر��ب 	� 	�

  در ز	�ن ���2ن )ده ا�$�د ���م:
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�رار �ردن، ��ر�ن �ردن، ����ق� 

 2.0��د��ری در ����     ار���ی دا�ش و �وا����

�!ب ���رت  

 

 

��ن �رز�د��ن را در رو�د ��د:�ری �� �#�ر�ن �"و 		Aن ھ	راھ� �	� ��	� از 	2�	�ن در0وا ت �رد�م 

�ر�رار ���د. ;6وه �ر ا�ن 	2�	�ن �رای !� - ��  ؤا5ت و  و �� &ورت 	�ظم �� �رز�د )	� ار���ط���د و

�ظر 	���� �ر ا;�	�د و 	�ظم �� �و$� �� ا��A2س �ظرات �� �	�ل 	�ل در 0د	ت )	� ھ ��د. ���دل 

  و�2Bت �2�� و =��ش �را���ز �رای ھ	� ا�راد در:�ر � ��ر اھ	�ت دارد.

 

2�م �رز�د��ن 	را�2$ ���د  �� ھ	�ن د��ل 	���م از )	� در0وا ت و )	� را �ر�Lب ��م، در &ورت �زوم ��	

ھ� در را ��ی 	&�"ت �زوم ����ن آن�� ا	�Aن �"ث و :.��و در 	ورد  ؤا5ت و �$ر���ت و در &ورت 

  �رز�د )	� �راھم )ود.

 

  �	� دھ�د. �	ره��ز  2.0 ��د:�ری در ���0ھ�ی :ذ)�� 	2�	�ن در �د�#� ا ت �� ھ	���د ھ.��

 

�وا�م �� )	� اط	���ن �0طر �دھم �� 	� �� ھدف ا;6م )ده 0ود !����د ھ ��م �� در  �ل در !���ن 	�

�ود�� ����د ��  2020 Mر0وردار )ود و ھ�� ����ز ھر �ود�� از )را�ط ;�د��5 ار��4ی !��� �"&�

ش آ	وزان �0طر و�2Bت 	�"	ل Bرر و ز��ن )ود. �� ھ	�ن 	�ظور از 	2�	�ن در0وا ت �رد�م، دا�

در دروس ز��ن  ا��2د ����Aف �در�س آز	��)�ھ�ی =#�رم را در ا�ن  �ل �� &ورت ھد�	�د �� �6س

ھ� آ�	��� و ر���B آ)�� �	���د. �� د��ل ا�ن �� ا�ن ����Aف ا�زا	� 	���� �ر ا��ظ�رات در 0&وص 	#�رت

 � �و ط آن د �� از 	در � ا��دا�� ھ ��د، ا&و5 $#ت �رر PLUSو 	"�واھ�ی �ر��	� آ	وز)� 

  دا�ش آ	وزا�� �� �در�س آز	��)� را �0واھ�د :ذرا�د، ��ز 	�� ب ھ ��د.
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   ھ� ��  ؤا5ت 	�داول را در!� - 2.0 ��د:�ری در ���0اط6;�ت $د�د ��)�ر در 	ورد 

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

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

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

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

  ����د.	�

 

��و�� )	� در ا�ن 	4طN ز	��� �� را"ت و آ �ن �� ت، از )	� �)Aر  ھ�یوا�د�ن 	"�رم، 	ن ���ت �6ش

ھ�ی ��م! 	ن �� ا�ن 	 ��� 0وش ��ن ھ �م �� �6شھ� را آرزو 	��	وده و �رای )	� و �رز�د��ن �#�ر�ن

 2.0 ��د:�ری در ���0 ��و�� 	د�ران 	در �، 	2�	�ن و )	� �� ;�وان وا�د�ن ;�	ل ا � � �رای 	و��4ت

  �ود.0واھ�د 

 

  �� �4د�م ا"�را	�ت

  

  )Walter Gremmوا��ر :رم (

  	د�ر �0ش در وزارت

 

 

 


