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-  :  قررت حكومة والية بافاريا ما يلي

ن الموافق  اير:  ٢٢سوف يتم استعادة الدراسه  إبتداءا من يوم اإلثني   من شهر فبر

ي الصفوف السنوية بحضور طبيعي :  ٢٢من 
ن
ي أنواع المدارس التالية أو ف

ن
اير ستبدأ دوره المدارس مرة أخرى ف  فبر

ي المدرسة االبتدائية العادية  لجميع • 
ن
 (. ٤إىل  ١الصفوف السنوية )من ف

ي المدارس الثانوية والمهنية لجميع الصفوف النهائية. • 
ن
 ف

 

ي  مدارس التعليم الخاص الصفوف السنوية من  ●
ن
ة  ٤إىلي ١ف ( الصفوف األخب  ي ذلك مؤسسات اإلعداد المدرسي

ن
)متضمنا بما ف

ي و 
ي نطاق رئيسي لدعم النمو العاطفن

ن
ي ف

ي والحركي والرؤية وكذلك التعليم الثانوي والمهنن
اإلجتماعي والنمو العقلي والنمو البدنن

ي التعليم  تنبيهإضافة إىل الحاجه اىلي السماع الداعم والمزيد من الدعم.  )
ن
ي مراكز التعليم الخاص استمرارية التعلم عن بعد ف

ن
: ف

 الثانوي باستثناء الفصول النهائيه(. 

 

ي حجرة الدر  ●
ن
ي مدارس المرضن سوف تستأنف الدراسه ف

ن
اسه بحضور طبيعي بما يتوافق مع أنظمة حماية الصحه العامة ف

 العيادات. 

ي جميع الصفوف األخرى أو السنوية يتم تقديم نظام التعلم عن بعد حنى إشعار آخر. 
ن
 ف

 

ي  -
اير:  ٢٢معلومات حول تنظيم الدراسه فن  فبر

ا فمن  ١.٥حيث يمكننا مالحظه الحد األدنن للمسافة البالغة  ●  المستطاع تعليم الفصل بأكمله. مبى

ي حالة عدم اإلمكانيه إلتمام الحد األدنن للمسافة البالغة  ●
ا يتم إجراء الدرس بالتبادل )التناوب(. مما يعنيه هذا  ١.٥فن مبى

 انه سيتم فصل حجرة الدراسه وسيتم التدريس بها بالتبادل مع الحضور الطبيعي والتعلم عن بعد. 

 

 

ي احد المناطق تأثر حاالت جديدة لسبعة ايام فإن العدد يتخىط المائة، إذا سيكون  يلي :  نلفت انتباهكم إىل ما 
عندما يكون فن

ي المدرسة(. وسوف تتعرف عل المزيد من التفاصيل من 
ي عدم وجود تعليم فن

هنالك بالتأكيد تعليم مستمر عن بعد )هذا يعنن

 مدرستك. 

 

 

ي مبنن المدرسه مع الحضور الطبيعي سوف تتم األنشطة المدرسية عل مدار إىل الطالب والطالبات الذين يفعلون -
الدرس فن

اف سيكون عند منتصف اليوم. ومع ذلك فإن المشاركة تكون طوعا بمحض إرادة الطالب والطالبات.   اليوم مره اخرى واإلشر

 

ي مبنن المدرسه:  -
 تعليمات الحمايه من العدوى فن

ي لحماية الفم واألنف. يجب عل اعضاء هيئة التدريس ارت ●  داء القناع الطنر

ي السابق. ومع ذلك يوضي  ●
ي مبنن المدرسه كما كان فن

يمكن للطالب والطالبات ارتداء أقنعه الحياة اليومية والمجتمعيه فن

ي لحماية الفم واألنف.   بإستخدام قناع طنر

ي  ●
وس كورونا( وهي طوعيه وم –)السارس  –أيضا تم التخطيط الختبارات وبان  جانيه للطالب والطالبات وكذلك فب 

ي أقرب وقت ممكن من مدرستكم. 
 ألعضاء هيئة التدريس. باإلضافة إىل انكم سوف تتلقون المزيد من المعلومات فن

 

ن الموافق  -  ٢/٢٠٢٠/  ٢٢مراعاة احتياجات الطوارئ من يوم اإلثني 
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ي المدارس االبتدائية والتعليم الثانوي ومدارس الثانوي  ●
ن
العمليه ومدارس االقتصاد )إدارة األعمال( ف

ن  وصاالت األلعاب الرياضية تحت رعاية الطوارئ دون تغيب  طالما أن هناك مساحة كافيه وموظفي 

 . ن  كافيي 

ن واألماكن  ● ي العاملي 
ن
ي مراكز التعليم الخاصه تكون اإلمكانيات ف

ن
من الطبيعي أن المدارس االبتدائية وف

وريات الطوارئ عندما ال يكون هنالك إمكانية لرعاية طفلك. محدودة للغاية لهذا السبب ي رجر  مرعاه ضن

 يرجر االتصال بمدرستكم للحصول عل مزيد من المعلومات. 

 

 

 

 إذن غياب مؤقت للطالب والطالبات : -

ي مدارسنا لكن إذا كان بعض الطالب أو الطالبات  ●
ن
"أولياء توفر خطة حماية الصحه العامة حماية شامله ضد العدوى ف

ي ال  أمورهم" لديهم تخوف من اإلصابة وتوقعهم لخطر أكبر بالنسبه لهم شخصيا عل الرغم من أنهم وفقا للتقييم الطنر

ي يتم لها التدريس 
ينتمون إىل مجموعة عاليه الخطورة، يمكن عندئذ تقديم اجازه غياب إىل اإلدارة المدرسية لتلك الحاالت النى

. يمكن ي الفصل بحضور طبيعي
ن
ي التعلم عن بعد للفئة المعينة. ومع ذلك،  ف

ن
ي هذه الحالة المشاركة ف

ن
للطالب والطالبات ف

ي فتح 
ن
ط إلجراء دوره التعلم عن بعد ألن إمكانية الغياب هذه موجوده بشكل مؤقت حنى الخطوة التالية المتمثلة ف اليوجد شر

ي يتم فيها إجراء امتحانات امتحانات األداء ا
لمعلن هنا مسبقا، يستطيع الطالب والطالبات اللذين حصلوا المدارس. االيام النى

 عل إذن للغياب  من المدرسه أن يذهبوا إىل المدرسه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


