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أعزائي اﻵباء واﻷمهات ،وأولياء اﻷمور،

بعد المؤتمر الذي تم انعقاده بين المستشارة اﻷلمانية ورؤساء الوزراء في  19يناير  ،2021نود إطﻼعكم بشك ٍل سريع على
اﻹجراءات التالية في مدارسنا.

منذ بضعة أيام ،رأينا في راينﻼند باﻻتينات أن عدد اﻹصابات الجديدة آخذ في اﻻنخفاض؛ في  18يناير  2021ﻛان معدل
اﻹصابات ) 106عدد اﻹصابات المبلغ عنها في اﻷيام السبعة الماضية لكل  100,000ﺷخﺺ( ،في  21ديسمبر 2020
رضيًا بعد .أثارت طفرات الفيروس المزيد من التساؤﻻت،
ﻛان المعدل  170إصابة .لكننا متفقين على اﻵتي :الوضع ليﺲ ُم ِ
باﻻرتباط مع مخاوف من انتشار الفيروس المتحور بشك ٍل أسرع.

لذلك ،قرر مؤتمر رؤساء الوزراء ،باﻻتفاق مع المستشارة اﻷلمانية ،أن يستمر اﻹغﻼق حتى  14فبراير  2021ويجب علينا
جميعًا أن نستمر في بذل ﻛل ما في وسعنا لﻼستمرار في التباعد اﻻجتماعي واﻻلتزام بالتعليمات ﻻجتياز اﻷسابيع القليلة
المقبلة .نريد أن نتأﻛد من استمرار اﻻتجاه اﻹيجابي في تراجع عدد اﻹصابات .لهذا السبب ،يتعين علينا تمديد التعلم عن بعد
حتى  14فبراير  .2021ومع ذلك ،فإن القرار المشترك لرؤساء الوزراء والمستشارة اﻷلمانية يسمح لنا بتمكين الطﻼب
حين ﻵخر على اﻷقل في فصول مقسمة في المدرسة مع
اﻷصغر في النظام التعليمي وﻛذلك الفصول النهائية من الدراسة من ٍ
اﻻلتزام بمتطلبات النظافة الصارمة .هذا مهم بشك ٍل خاص للطﻼب الصغار ،ﻷن الموقف بالنسبة لهم هو اﻷﻛثر صعوبة ،فهم
بأمﺲ الحاجة إلى الدعم في التعلم واﻹﺷراف الدقيق والتوجيه من معلميهم .في الوقت نفسه ،فإن الحاجة إلى الرعاية من قِبلكم
أنتم ،ومن الوالدين وأولياء اﻷمور ،هي اﻷعلى في هذه الفئة.
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ت مختلفة مع رؤساء مجالﺲ الموظفين ومديري
أنا ممتن جدًا ﻷننا خﻼل اﻷيام القليلة الماضية تمكنّا من إجراء مناقشا ٍ
المدارس وممثلي مجلﺲ اﻵباء بالوﻻية ومجلﺲ الطﻼب بالوﻻية وتقديم المشورة بشأن الخطوات التالية.

بالنسبة إلى المدارس ،هذا يعني اﻵتي:
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سيستمر الطﻼب والطالبات في الصفوف من اﻷول إلى الرابع في التعلم عن بعد في ﺷهر يناير .يجب تأجيل بدء
الحصﺺ المتناوبة ،التي أردنا أن نبدأها في  25يناير  ،2021لمدة أسبوع واحد حتى  1فبراير  .2021وفقًا
للقرار المشترك لمؤتمر رؤساء الوزراء مع المستشارة اﻷلمانية ،يظل ﺷرط الحضور اﻹلزامي للطﻼب والطالبات
معلقًا.
في المدارس اﻻبتدائية ومدارس ذوي اﻻحتياجات الخاصة ،ينطبق ﺷرط اﻻلتزام بارتداء الكمامة أيضًا أثناء
الحصﺺ .هذا ﻻ ينطبق على الطﻼب والطالبات في مدارس ذوي اﻻحتياجات الخاصة الذين ﻻ يستطيعون ارتداء
الكمامة أو تحملها بسبب إعاقتهم .يتم تنفيذ ﺷرط اﻻلتزام بارتداء الكمامة وفقًا للمتطلبات التعليمية وعمر اﻷطفال.
يتم مراعاة فترات الراحة المنتظمة من ارتداء الكمامة.
بالنسبة لطﻼب وطالبات الصفوف من الخامﺲ إلى الثالث عشر ،سيستمر التعلم عن بعد حتى  14فبراير .2021
تظل احتماﻻت الرعاية الطارئة ﻛما ﻛانت من قبل.
يستمر تطبيق اللوائح الخاصة على الطﻼب والطالبات قبل اﻻمتحانات النهائية؛ يمكن تعليمهم من خﻼل تواجدهم
المباﺷر مع اﻻلتزام بقواعد المسافة والنظافة اﻷخرى.
اعتبارا من  15فبراير  ،2021نريد العودة إلى الحصﺺ المتناوبة لجميع السنوات الدراسية – إذا سمح معدل
ً
اﻹصابة والتطورات اﻷخرى بذلك .سيناقش مؤتمر رؤساء الوزراء أيضًا مسألة ﻛيفية استمرار اﻷمور بعد 14
فبراير  ،2021مع المستشارة اﻻتحادية.

أعزائي اﻵباء واﻷمهات ،وأولياء اﻷمور،

يمكنني تصور أنكم وأطفالكم ﻛنتم تتمنون بداية أسرع للتدريﺲ وج ًها لوجه مع التواجد الجسدي بالحصﺺ .لقد تطلع العديد
من اﻷطفال بالفعل إلى رؤية أصدقائهم ومعلميهم مرة أخرى في المدرسة .بالنسبة لكم أيضًا ،سيستمر حاليًا التحدي الكبير
لفترة من الوقت للتوفيق بين اﻷسرة والعمل حتى في ظل ظروف ﻛورونا.

هذه الفترة تتطلب منا جميعًا الكثير ،ولكن اﻷطفال والشباب هم أول من يعاني من هذا الوضع .وحتى إذا ﻛان التعلم عن بعد
يعمل بشكل أفضل بكثير في ﻛل مكان مما ﻛان عليه في اﻹغﻼق اﻷول وغالبًا ما يعمل بشكل جيد جدًا ،إﻻ أنه يمكن أن يحل
محل التدريﺲ المشترك في فص ٍل دراسي أو دورةٍ تدريبية .لذلك ،آمل أن يساهم جميع اﻷﺷخاص في هذا البلد في زيادة
أمر صعب :علينا جميعًا اﻵن بذل المزيد من الجهد معًا
احتواء معدل اﻹصابة من خﻼل استمرار اﻻلتزام بالقواعد .إنه بالفعل ٌ
– حتى نتمكن قريبًا من العودة إلى الحياة الطبيعية.

ﺷكرا جزيﻼ لتفهمكم ،أتمنى لكم ولعائﻼتكم ﻛل التوفيق،
ً

مع خالﺺ تحياتي

دﻛتور /ستيفاني هوبيج
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