قرانت هندرك تونة

وزيرالثقافة في مقاطعة نيدرسكسن

هانوفر  ١١شباط ٢٠٢١

االهالي األعزاء،
اولياء األمور األعزاء ،
في األسابيع األخيرة انخفضت أعداد االصابات بالعدوى ،هذا شيء سار .االغالق العام اعطى نتيجة.
لكننا لم نصل بعد للهدف ،لذا ستمدد اإلجراءات .ولذلك رئيسات الوزارة و رؤساء الوزارة واملستشارة االتحادية في البارحة
وجدوا تمديد اإلجراءات مناسب .من خالل املحادثات توضحت اهمية املدارس ودور الحضانة.
في نيدرسكسن استطاعت تلميذات وتالميذ املدارس االبتدائية واملدارس لذو االحتياجات الخاصة والفصول النهائية
والثانوية العام من اربعة اسابيع كان لديهم املجال سناريو Bالذهاب الى املدرسة والتعلم مع زميالتهم و زمالؤهم وأيضا االلتقاء
مع معلميهم  .مقطعات اخرى يخطيطون لتباع هذا الطريق لفتح املدارس بطريقة مشابهة.
للمدارس في نيدرسكسن اليوجد في شباط تغير  .تبقى التدابير مثل قبل.اذا طفلكم غير مسجل لتعليم في املدرسة يمكنهاالستمرار
في التعلم من البيت .ولكن اذا كانت عندكم الرغبة ان يحضر طفلكم الى املدرسة ايضا هذا ممكن.

في حال انخفاض عدد االصابات  ،نرغب في شهر آذار ان يعود التلميذات والتالميذ الى املدرسة .قبل عطلة عيد الفصح يجب
بقدر املستطاع كلهم يتعلمون باملدارس في سناريوB
بعد عطلة عيد الفصح سيجري العمل بالخطة املتدرجة للحكومة.في الوقت الحالي سيتم التصويت عليها.لكن الشيء الثابت :قيمة
اعادة اإلصابات ،ستتاخذ اجراءات فردية  ،ستكون قليلة بوضوح  .لكي نقوم برد فعل ايجابي على القلق بالنسبة لطفرات الفيروس.
هنا محبذ الحذر واالنتباه  .املعلومات الدقيقة للخطة املتدرجة ستحصلون عليها في الوقت املناسب.
هنا ملخص لتخطيطنا:
مرحلة  - ١شباط :
سناريو B
للمدارس االبتدائية  ،ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة  ،والفصول النهائية والثانويةالعامة -
عند الغاء شرط الحضور للجميع سناريو C
مرحلة  - ٢آذار :
سناريو  Bالتلميذات والتالميذ االخرين
مرحلة  ٣بعد عطلة عيد الفصح :
الخطة املتدرجة مع قيمة اعادة االصابات

ملدارس نيدرسكسن
باالضافة الى ذلك وضعت مجموعة كبيرة من التدابير للنصف الثاني من السنة .تجدون نظرة عامة في امللحق .هنا ستجدون
تدريجيًا املزيد من املعلومات في االسابيع القادمة .
لهذا اليوم اتمنى لكم كل الخير و املرور الحسن باإلغالق العام والبقاء في صحة جيدة !
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