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	صحفي بیان
	

 عید لةعط حتى المدارس جمیع في التدریس تعلیق سیتم: كورونا فیروس
	الفصح

 احترازي إجراء هو الئيالو الصعید على التدریس وقف: باورك الوزیرة 
 كورونا فیروس الحتواء

 
	تالي:ال وستفالیا – الراین شمال والیة في والتعلیم المدرسة وزارة أفادت

 
بتوقیف  قراًرا الیوم الوزراء مجلس اتخذ .2020 مارس 13 ، دوسلدورف

 أنحاء جمیع في وستفالیا - الراین شمالفي  المدارس في يالتدریسعمل ال
 عید عطلة نهایة حتى 2020 مارس 16 االثنین یوم منابتداء الوالیة 
 إیفون ، والتعلیم المدرسة وزیرة وقالت .2020 أبریل 19 في الفصح

 نم للعدید الیومیة للحیاة مهًما قراًرا الیوم الوالیة حكومة اتخذت: "باورك
 لكنو للتالمیذ، فقط لیس المدى بعید قرار هو التدریس إیقاف إن. األسر
. هذه المدرسة وإدارة لمدرسینا وكذلكو األمهات  لآلباء شيء كل قبل

 اإلجراء هذا یهدف .ومناسبة صحیحة، الحالیة رؤیةال على بناءالخطوة 
 .كبرأ بشكل والتصدي له كورونا فیروس انتشار تقلیل إلى االحترازي

 خاصة ةأهمی ذات تعتبر التي المهن بالنسبة للوالدین الذین یشتغلون في
 عرض ضمان فقد تم الصحیة الرعایة نظام في وخاصة العامة للخدمات
 لبشك الصحي النظام ظیفیةو على یتم الحفاظ  و بهذا . همأطفال رعایة
 ".األخرى العامة الخدمات وكذلك ، خاص
 بلق من باستمرار وستفالیا - الراین شمال في المدارس جمیع إبالغ یتم

 األطفالالخاصة ب  رعایةهذه ال عرض إعداد عن والتعلیم التربیة وزارة
 يف بما ، كورونا فیروسب المرتبطة األخرى التطورات جمیع عنكذلك و
 طبقین ، أساسي بشكل .القادمة المتحاناتا إجراءات مع التعامل كیفیة ذلك
 :الحالي الوقت في یلي ما

 نهایة إلى مارس 16 من الدراسیة للفصول المبكر التوقف یؤثر ال •
 ثحی ، القادمة البكالوریا امتحانات مواعید على  الفصح عید عطلة
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لیة قبالتحانات ى من المدارس قادرة على كتابة االمإن الغالبیة العظم
 لمرنةا اللوائح تضمنالجتیاز امتحانات البكالوریا.  خاصة بالسماحال

 أداء من الطالب جمیع تمكین أیًضا الكتابة إعادة وتواریخ
	.امتحاناتهم

 شكالأ مع التعامل كیفیة حول  في الزمن القریب  المدارس إبالغ یتم •
 يف المركزیة االختبارات ، المثال سبیل على - األخرى االمتحانات
 ،التمهیدیة المرحلة في المركزیة واالمتحانات ،10 الصف

	.المهنیة مدارسال في واالمتحانات ، التقییم واختبارات
 یتم التي القرارات تؤدي أال ضمان إلى التعلیم وزارة جهود تهدف •

 یتعلق فیما لتالمیذتلحق بالتلمیذات وا مساوئ أي إلى اتخاذها
 .المدرسیة اناتهمامتح أو المهنیة بمسیرتهم

 إعادة تموی بانتظام كورونا بفیروس المتعلقة التطورات جمیع فحص یتم"
 كوخ رتروب معهد قبل من للوضع الحالي التقییم. باستمرار الوضع تقییم

 الالزمة الخبرة لدیهم. والموجه الحاسم القرار هو الصحیة والسلطات
 ةوزیر وقالت. السكان لجمیع الخطر حالة حول معلومات بانتظام ویقدمون
 دةمستع والتعلیم المدرسة وزارة" إن ، باورك إیفون ، والتعلیم المدرسة
 ".الجدیدة التطورات على بسرعة للرد

 جمیع به والتعلیم المدرسة وزارة أبلغت الذي ، المدرسة برید سیكون
 اتالتطور حول وستفالیا - الراین شمال في المدرسیة والسلطات المدارس
 .قریًبا هنا متاًحا ، الحالیة

 
 وماتمعل الفور على والتعلیم التربیة وزارة ستقدم ، ذلك إلى باإلضافة
 .التعلیمزارة المدرسة و اإللكترونیة لو  بوابةال على اللغات بمختلف

	
	


