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يار/مايو 2020
ً
ابتداء من  11مايو 2020
استئناف التدريس يف المدارس العامة
ائ والة األمور
أعز ي

ُ
ابتداء من يوم اإلثني  11أيار/مايو  ،2020ستجرى الدروس يف مدارس كانتون أرجاو العامة داخل مبن المدرسة من
وف الوقت نفسه ،وضع المكتب
اىل يف  29نيسان/أبريل  2020لكامل سويرسا .ي
جديد .وهذا ما قرره المجلس الكونفيدر ي
.
تنته مرحلة التعلم عن بعد يف
وهكذا
المدارس
ف
الوقائية
للتدابي
أساسية
معايي
اىل للصحة العامة ()BAG
ي
ي
الكونفيدر ي
َّ
يوم  8أيار/مايو ،ثم يمكن لطفلكم العودة إىل روضة األطفال أو المدرسة االبتدائية أو المدرسة الثانوية.

تدابي الحماية
ر
ُّ
وه تنطبق عىل جميع أنحاء سويرسا.
وتنص
تستند تدابي الحماية الستئناف التدريس إىل المعايي األساسية لـ  ،BAGي
طبيع يف جميع
عىل أنه ال توجد قواعد للمسافة للطالب ،إذ يمكن لألطفال والمراهقي أن يترصفوا ويتحركوا عىل نحو
ي
ر
االسياحة.
وف أماكن
وف الطريق إىل المدرسة ي
اس ي
أنحاء الصف الدر ي
من ناحية أخرى ،يجب أن يحافظ التالميذ عىل مسافة ال تقل عن ر
ميين قدر اإلمكان عند التواصل مع المعلمي .يجب
ً
ر
ر
ر
والن تنطبق عىل البالغي .باإلضافة إىل ذلك ،يجب عىل
الن تبلغ ميين ي
عىل المعلمي أيضا مراعاة قاعدة المسافة ي
جميع األشخاص الذين يستعملون مبن المدرسة مراعاة قواعد النظافة (نظافة اليد واألشياء واألسطح وعدم
المصافحة).
الحاىل مع موزعات الصابون السائل والمناديل الورقية ،ستتوفر خيارات مختلفة لنظافة
وباإلضافة إىل حوض الغسيل
ي
اليدين يف مبن المدرسة (مدخل المدرسة أو المكتبة أو ما شابه ذلك) ،بما يف ذلك مطهرات اليد .ومع ذلك ،يجب عىل
الطالب استخدام المطهرات فقط يف حاالت استثنائية .ستنظف األسطح والمفاتيح ومزالج النوافذ واألبواب وحواجز
الدرج باإلضافة إىل مرافق المرحاض وحوض الغسيل عىل ر
فيات منتظمة.
الدروس والدرجات والشهادة
ً
اس وجداول الساعات السارية .بالنسبة إىل
ستجرى الدروس مرة أخرى يف الفصول الدراسية وفقا للمنهاج الدر ي
الحاىل ،تأخذ سجالت األداء هذه يف الحسبان الدرجات المتوفرة منذ بداية
اس
ي
الدرجات يف التقرير السنوي للعام الدر ي
/
/
اس من
ر
الد
العام
نهاية
إىل
مايو
أيار
11
ومن
2020
مارس
آذار
13
إىل
2019
اس يف  12آب/أغسطس
ي
العام الدر ي
ً
ر
الن ستعىط الحقا .وتتخذ جميع قرارات التخرج عىل أساس الشهادة السنوية.
الدروس العادية يف المدرسة ي

عرض الرعاية والمزيد من المعلومات
ً
اعتبارا من  11أيار/مايو.
مع استئناف التدريس داخل المدارس سيتوقف تقديم رعاية األطفال المؤقتة
يمكنكم العثور عىل المزيد من المعلومات واإلجابات عن األسئلة الشائعة يف المواقع التالية:
وزارة الصحة )www.bag.admin.ch )BAG
كانتون أرجاوwww.ag.ch/coronaviruswww.ag.ch/coronavirus :

ا
شكرا جزيًل لكم عىل دعم طفلكم خالل مرحلة التعلم عن بعد وعىل التعاون الجيد والتفاهم مع مدرسة طفلكم،
فبقيامكم بذلك قدمتم مساهمة مهمة ف تعليم األطفال والشباب ر
حن يف األوقات غي العادية.
ي
مع أطيب تحية
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