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 حول "التعلم من المنزل"كذلك و 14/02/2021يوم  حتىالدراسة  تسيير ضوابط عامة حول

 2020/2021 الدراسي"التعلم من المنزل" وتقييم األداء في الفصل الدراسي الثاني من العام اإلشراف التعليمي أثناء 

 

 

 اآلباء واألمهات األعزاء،

 األعزاء، أولياء األمور

 السيدات والسادة األعزاء،

 

 05/01/2021 ويوم 13/12/2020 المستشارة األلمانية في يومورؤساء وزراء الواليات األلمانية  تقرارابناء على 

في أعداد اإلصابات في  الكبيراالرتفاع ى المدارس من أجل مواجهة عل واسعة النطاقاتُخذت إجراءات مشددة تضع قيوًدا 

-SARSاإلصابات الجديدة بفيروس أعداد  تساهم في خفضاآلن أن هذه اإلجراءات نهاية العام الماضي، ويتضح 

CoV2 ،فيروس  تحوالتحول  المستجدة المعلوماتيجب أيًضا أخذ  إال أنهSARS-CoV2 .في االعتبار 

 

السارية في مدراس والية استمرار تطبيق اللوائح  21/01/2021يوم سارالند الوالية في هذا الصدد قررت حكومة و

 بداية هذا العام. كما هو الحال منذ، المدرسة في اإللزامي تعليق الحضور بخصوصسارالند ال

 

"التعلم من المنزل"  ويظل 14/02/2021حتى يوم  إلى المدرسة الدراسية الصفوفتالميذ جميع وسيستمر تعليق حضور 

يناسب الظروف ُمعدَّل  استثنائي رعايةبرنامج ، كما يستمر تقديم المدارس لتحت إشراف وتوجيه هيئة التدريس مستمًرا

 بعد الظهيرة." FGTS-Angebot" رنامج الحضور في مدرسة اليوم الكاملب ، وكذلكالحالية قبل الظهيرة

  



 

في المدرسة للتالميذ سوف تُقَدَّم الرعاية  (19/02/2021 يوم حتى 15/02 يوم خالل العطلة الشتوية القادمة )من

إذا كان ذلك  "،FGTSين بالفعل في "برنامج الحضور في مدرسة اليوم الكامل"، التي تُعرف اختصاًرا بـ " ل  المسجَّ 

يسري ذلك على وجه  المجيد الميالد عيدكما هو الحال في عطلة يه بالفعل في خطة العام الدراسي، ومنصوًصا عل

في رًدا  إلى المدرسة أن يقدم أولياء األمور فينبغي ،ال توجد إمكانية لرعايتهم في المنزلعلى األطفال الذين  الخصوص

فبراير في حالة رغبتهم في تلقي أطفالهم للرعاية في المدرسة أثناء العطلة  9موعٍد أقصاه يوم 

"Ferienbetreuung." 

 

تمديد فترة تعليق حضور التالميذ إلى  إثر تحت إشراف وتوجيه هيئة التدريس "التعلم من المنزل" أهمية ازدادت

"التعلم من أثناء هم ميذلتالاإلرشاد والتوجيه التعليمي من أجل  محددةضوابط تنفيذ ب معنية المدارس فإن ذالالمدرسة، 

 المنزل".

 

  الحصص الدراسية المشاركة في  عليهملذلك يجب طفالك، أل ُمْلِزًماما زال  التعليم اإللزاميجدير بالذكر أن

إذا ف ،تأدية واجباتهم التي تُطلب منهم أثناء ذلك يجب عليهم وكذلك حددها هيئة التدريسواألنشطة التعليمية التي ت

 اتطفلك وفقًا لإلجراءل تقديم عذٍر يبرر ذلك، فيجب على وجه الخصوص ألسباب مرضيةلم يكن ذلك ممكنًا 

 المدرسة.في لوائح  امنصوص عليهال

 

 إشراف المعلمين على التالميذ  تتضح أهمية" تحديًا خاًصا لتالميذ المدارس االبتدائية، لذا يمثل "التعلم من المنزل

المدرسة  تُقدملك لذو ،ال بد من دعمه وبالتاليذ وعلى أولياء أمورهم بصفة منتظمة، ل تلميالرد على كو عن كثب

ات االستشارو)مثل المكالمات الهاتفية  الحواروتبادل للتالميذ بانتظام إمكانيات متنوعة لالستشارة هيئة التدريس و

 (.ومواعيد استشارية في المدرسة الفيديو عبر اإلنترنت واجتماعات عبر

 

  منصة التعلم الخاصة بالمدرسة عبر  مثل، الوسائط الرقمية عبر التعليمي فاإلشرا تقدمإذا كانت مدرستك

جهاز رقمي لطفلك، فيرجى االتصال ولم يكن لديك ، Online Schule Saarland (OSS)اإلنترنت 

 .ستعارة جهازبمدرستك مباشرةً ال

 

 المنصة التعليمية استخدامأنه عند  نود إخبارك OSS  اجتماعاتالتسجيل المدمجة في نظام  إمكانيةتنشيط يُلغى 

، كما أنه على الشاشة سًرا يظهرما فيديو للتسجيل  اال يمكن استخدامه، ومن ثم "Big Blue Buttonالفيديو "

جريمة ذلك هاتف ذكي، ويعتبر باستخدام بجهاز آخر، على سبيل المثال لشاشة ل تسجيل فيديوب أساًسا ال يُسمح

الحضور في الفصل، إال أنه ال يوجد ما يمنع التقاط أيًضا أثناء  بهسمح يُ  إذ أن ذلك ال يعاقب عليها القانون،

)مثال بطريقة  المهمة أو الواجبات إذا كان ذلك ضروريًاصور للشاشة يتضح فيها األوراق التعليمية 

Screenshots)ماية البيانات والحقوق الشخصيةحب ، مع االلتزام. 

  



 

 تقييم اختباراتعن  التغاضي، يمكن يُعلق فيها الحضور اإللزامي في جميع مدارس الواليةالل الفترات التي خ 

 .التالميذ أداء

 

 األطفال إلى المدرسة حضورسينصب التركيز في البداية على " في المدرسة الحضور اإللزامياستئناف  عند "

أثناء المواد بشكل كاٍف وتعميقها مراجعة هو  لتقييما اختباراتإلجراء الشرط األساسي ف ،نفسيًااجتماعيًا و

 في االعتبار. ة لكل تلميذأخذ مستويات التعلم الفرديمع  الحضور في المدرسة

 

 المنصوص الكبيرة والصغيرة  ةلالختبارات التقييمي الحد األدنى إمكانية تقليلقررت وزارة التعليم والثقافة  لذا

وأولياء  بأن توضح لجميع التالميذ ملزمة جميع المدارس، وبصفة عامة 2020/2021لعام الدراسي ا عليها في

 أداء التالميذ.تقييم  وكذلك قواعدلتعلم من المنزل" ل"طريقة تطبيقها  أمورهم

 

 محتمل نقص معالجة أي لتالي من أجلا الصفسيتم منح التالميذ وقتًا كافيًا في  2021/2022ام الدراسي المقبل العفي 

لمعالجة  يًاكاف اوقتً الالحقة التعليمية المرحلة  التي سيلتحق بها التالميذ في مدارسال أيًضا ستتيح، والتحصيل الدراسيفي 

 .2021/2022الذين سينتقلون إلى الصف الخامس في العام الدراسي المقبل  للتالميذ وللمراجعة النقص

 

 حولن منظور اليوم ال يمكن تقديم توقعات موثوقة فمللغاية، لذا  مربًكا يزال حدوث إصابات بفيروس كوروناال 

رؤساء وزراء  على مستوى قرارات أخرىتُتَّخذ في األسبوع الذي يسبق العطلة الشتوية سو ،السيناريوهات القادمة

بكافة الضوابط سنقوم بتقييم ذلك على الفور وإبالغك في أقرب وقت ممكن ، والواليات األلمانية مع المستشارة األلمانية

 بعد عطلة الشتاء.األخرى الخاصة بتسيير الدراسة 

 

 .الجائحةعلى تحديات  الجماعي التغلبالقيمة في م على مساهمتكولكم تحديًدا بأكمله، ي تمع المدرسمجالنود أن نشكر 

 

 

 

  التحيات أطيبمع 
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