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العنصرةبعد إجازة عيد عملية التدريس  الترتيبات المنطبقة على  

 في جميع مدارس بافاريا 

 الحالة: 2021/05/18

 
 بعد إجازة عيد العنصرة )أي ابتداء من يوم اإلثنينية التدريس بشكل موحد على عمل ةالتالي الترتيباتنطبق ت

 (:SVE - )التعليم قبل المدرسي( التمهيديةفي ذلك المؤسسات  في بافاريا )بما في جميع المدارس (07/06/2021

 

 في حالة كان مؤشر اإلصابات لمدة  سبعة أيام

  50إلى  – 0من: 

 المستويات العمرية لجميعاألدنى(  الحدد بشكل كامل )أي بدون تباع الحضوريتدريس ال

 

  165إلى  – 50من: 

 المستويات العمرية لجميعأو التدريس الحضوري مع تباعد الحد األدنى  فصول متناوبة

 

  165فوق: 

أو التدريس الحضوري مع تباعد الحد األدنى للصف الرابع )بقدر ما يتم تطبيق مناهج  فصول متناوبة

ذلك بالنسبة لصفوف التخرج، بما فيها السنة الدراسية الحادية عشرة في المدارس المدارس اإلبتدائية( وك

يتعلق بالمستويات  ماالثانوية التخصصية والمستويات المقابلة في المدارس الثانوية المسائية والكليات. في

  .العمرية األخرى: التدريس عن بعد

 

 

 يجب مراعات األمور التالية أيضا: 

 

( 165أو  50تطبيق النظام المعين عندما يتم تجاوز القيمة الحدية ) اليوم الذي يبدأ فيهبالسؤال عن فيما يتعلق  -

تظل سارية وفقا لترتيبات الالئحة الثانية  "قاعدة األيام الثالثة أو األيام الخمسة"أو ال يتم الوصول إليها، فإن 

تطبيق اإلجراءات من اليوم بعد التالي فصاعدا في يتم  .عشرة البافارية بشأن إجراءات الحماية من العدوى

 كل مرة. 

 

 :أمثلة

 ابتداء من الخميسالتطبيق  ←القيمة الحدية أيام األحد، اإلثنين، الثلثاء  قيمة مؤشر العدوى  تجاوزت إذاأ( 

 ← ، األحدأيام األربعاء، الخميس، الجمعة، السبتالقيمة الحدية عن قيمة مؤشر العدوى  انخفضتإذا ب( 

 ابتداء من الثلثاءالتطبيق 

      

بإرتداء الكمامة الطبية  ابتداء من الصف الخامسيلتزم جميع الطالب والطالبات  07/06/2021ابتداء من  -

( في جميع المرافق المدرسية )بما في ذلك الغرف الدراسية(. يرجى االنتباه أثناء ذلك إلى "كمامة العمليات")

 ( لم تعد كافية. "Community Maske"/  "الكمامة المجتمعية"واألنف ) وضعها باحكام. غطاء الفم

 

 شهادةبعد إجازة عيد العنصرة قد ال يتمكن من المشاركة في التدريس الحضوري إال من يستطيع تقديم  -

. معلومات تفصيلية تجدونها تحت موقع حديث بنتيجة سلبية 19فحص لفيروس كوفيد 

www.km.bayern.de/selbsttests. 

 

 يمكن تقديم طلبات اإلعفاء من التعليم الحضوري إلى إدارة المدرسة.  -

 

 معلومات أخرى عن نظام التدريس المحلي يمكن الحصول عليها من مدرستكم.  
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