والية براندنبورغ:

 التدابير الحالية للمدارس ورياض األطفال ملخص مبسط ألهم المعلوماتفي عاصمة الوالية بوتسدام –
 هذه خدمة من  AG Homeschoolingفي عاصمة الوالية بوتسدام –نحن ال نتحمل أي مسؤولية عن صحة المعلومات!
والية براندنبورغ  -تدابير المدرسة من  3مايو 2021
 .1مع قيمة حدوث تصل إلى  ، 165يتم تعليم جميع التالميذ بالتناوب بين التدريس عن بعد و وجها ً لوجه (نموذج بديل).
 .2إذا كانت قيمة الحدوث تزيد عن  - 165ال توجد دروس في المدرسة!
• بمجرد أن تكون قيمة الحدوث أعلى من  165لمدة ثالثة أيام متتالية في آخر  7أيام  ،لن يتم إجراء الدروس في المدرسة  ،ولكن في المنزل
من اليوم التالي.
• يمكن لألطفال في الصفوف (الصفوف) من  1إلى  6الحصول على رعاية الطوارئ في المدرسة .يجب تقديم دليل على المتطلبات إلى مكتب
رعاية الشباب المحلي.
• تنطبق هذه القيود حتى حدوث سبعة أيام أقل من  165لمدة خمسة أيام عمل متتالية .ثم تبدأ الدروس المتناوبة مرة أخرى يوم االثنين .يقوم
التالميذ بزيارة المدارس مرة أخرى بالتناوب بين الدروس المباشرة وجها ً لوجه والدروس عن بعد .يمكن لوزارة التربية والتعليم تحديد تاريخ
سابق.
 .3استثناءات :ال توجد حالة طارئة إذا كانت قيمة اإلصابة أعلى من ... 165
بالتناوب بين دروس المسافة والدروس وجهًا لوجه (نموذج بديل)  ،ال يزال يتم تدريس ما يلي:
• تالميذ مدارس ذوي االحتياجات الخاصة مع التركيز التربوي الخاص على التنمية الفكرية.
• الطالب في فصول التخرج الحالية والمستقبلية.
• الصفان التاسع والعاشر من المدارس الثانوية والشاملة وكذلك مدارس ذوي االحتياجات الخاصة مع التركيز التربوي الخاص على التعلم
والنمو العاطفي واالجتماعي والسمع والبصر والنمو البدني والحركي.
• الصفوف  11و ( 12مدرسة قواعد) أو الصفين  12و ( 13مدرسة أساسية  ،مدرسة التنمية الفكرية) ؛
• العام األخير والسابق من التدريب (السنة النهائية الجديدة) من الدورة المهنية ذات الصلة.
ال توجد دروس وجهًا لوجه في مواعيد االمتحان (التواريخ الرئيسية).
يتم التحضير لالمتحانات وكذلك قبول االمتحانات وكذلك إجراءات االختبار المدرسي كما هو مخطط لها  ،مع مراعاة لوائح النظافة ومفاهيم
النظافة المدرسية.
اعتبارا من  3مايو 2021
والية براندنبورغ  -تدابير رياض األطفال
ً
 .1إذا كانت قيمة الحدوث تصل إلى 165
• جميع مرافق الحضانة مفتوحة .إذا أمكن  ،يجب على اآلباء رعاية أطفالهم في المنزل.
• مراكز الرعاية النهارية مغلقة بشكل عام .هناك رعاية طارئة ممتدة .يُسمح للتالميذ بالذهاب إلى مركز الرعاية بعد المدرسة في األيام التي
شاركوا فيها أيضًا في دروس وجهًا لوجه في المدرسة االبتدائية .تنطبق هذه اللوائح أيضًا على مراكز الرعاية النهارية  ،اعتما ًدا على ما إذا
كان األطفال يذهبون إلى المدرسة بالفعل.
• ال يوجد اختبار إجباري لألطفال في سن ما قبل المدرسة .ومع ذلك  ،يجري التحضير لالختبار الطوعي لهؤالء األطفال.
• يستمر تطبيق حظر دخول دور الحضانة ودور الحضانة باستثناء االستثناءات المذكورة.
 .2إذا كانت قيمة الحدوث أكثر من 165

• بمجرد أن تزيد قيمة اإلصابة عن  165إصابة جديدة في  3أيام في آخر  7أيام  ،سيتم إغالق جميع مراكز الرعاية ومرافق الرعاية النهارية
اعتبارً ا من اليوم التالي .يتم تقديم رعاية الطوارئ.
• األطفال من العائالت التي يعمل فيها شخص واحد فقط لديه حضانة يعيش في مهن بنية تحتية حيوية يتلقون أيضًا رعاية الطوارئ في مراكز
الرعاية النهارية ومراكز الرعاية النهارية والمدارس االبتدائية.
• باإلضافة إلى ذلك  ،يُسمح بالرعاية الطارئة للتالميذ في المدارس ومراكز ما بعد المدرسة .هذا ممكن  ،على سبيل المثال  ،لألطفال الذين ال
يمكن الوصول إليهم عن طريق التعلم عن بعد .يحق أيضًا للوالدين الوحيدين ألطفال ما قبل المدرسة وسن المدرسة الحصول على رعاية
الطوارئ إذا لم يكن من الممكن رعاية األطفال بطريقة أخرى.
• (إعادة) افتتاح المرافق
إذا كانت قيمة الحدوث أقل من  165في خمسة أيام عمل متتالية (باستثناء أيام األحد والعطالت الرسمية)  ،فسيتم إعادة فتحها يوم االثنين الذي
يلي "يوم ما عدا يوم االحد و العطل" .يمكن لوزارة التربية والتعليم تحديد موعد مبكر.
 .3القيود على قدرات الرعاية بسبب األوبئة
يجب تقليل الرعاية في المرافق أو يجب إغالق المرافق إذا:
• تم إغالق مركز الرعاية النهارية أو مركز الرعاية النهارية من قبل إدارة الصحة المسؤولة أو
• ال يوجد في المرفق طاقم عمل متاح أو عدد قليل ج ًدا منه
• ال يمكن استيعاب األطفال غير المصابين بالعدوى الذين تتم رعايتهم في المنشأة في مرافق أخرى.
طالما أن األطفال ليسوا في الحجر الصحي بأنفسهم  ،فال يزالون مؤهلين للحصول على رعاية الطوارئ .يمكن االتصال بمكتب رعاية الشباب
المسؤول في هذه الحاالت .تم إبالغ اآلباء ومقدمي الرعاية النهارية وجميع المشاركين في الرعاية النهارية بالتفصيل حول هذه اللوائح وغيرها
من خالل خطاب مؤرخ في  23أبريل .21

