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 !رامالكإلى األبوين وأولياء األمور 

 

في الوقت نفسه، ومن المنزل.  هكان على العديد منكم تنظيم عملف ،مبالنسبة لك ةخاص أعباءذات كانت األسابيع الماضية فترة 

 ليّ ال عواإلتحاديّة لحكومة ال على الم يكن هذا القرار سهالً وتم خفض تشغيل النظام المدرسي وتحويله إلى التعلم عن بعد. 

 في مدارسنا. علِّّموي   تعلّمي  حماية السكان وكل من ذلك ضروريًّا ل. ولكن كان للقطاعكرئيس أنا 

 

 ياتطالبنا، وجعلنا محتولطالباتنا والرقمية    التجهيزاتتحسين  اجتهدنا لطورنا نماذج للتعلم عن بعد، وفي فترة زمنية قصيرة  

بوين لدعم األحدث وذلك المدرسية التي لم ت والفعاليَّاتللرحالت داعم . لقد أنشأنا صندوقًا ةً متاح ةالرقميّ دراسة والتدريس ال

 امتحانات الثانوية العامةقابلة لالسترداد. وقمنا بتطوير نموذج إلجراء الغير لغاء اإلتكاليف في تعويض  أولياء األمورو

 واالمتحانات النهائية في أوقات كورونا.

 

لكن المدرسة هي أكثر بكثير من مجرد مكان للتعلم. ال تقل أهمية عن ذلك االتصاالت االجتماعية والصداقات الموجودة في 

 . كل هذا يجعل فتح المدارس أمًرا مهًما لمجتمعنا.ة أو المعلمومع المعلم لناشئينال وااألطف واللقاءات معالفصول الدراسية، 

 

. في العديد من مجاالت الحياة العامة واالقتصادية، نيسان/  أبريل شهر ذ بدايةالمصابين بالعدوى منلقد شهدنا استقرار أعداد 

بعد دراسة متأنية وبالتنسيق مع المستشار االتحادي وعمل.  واستئناف ال   الجديدة  اآلن محاوالت الستعادة الحياة الطبيعية  ىتجر

 ووزير الصحة، حان الوقت اآلن التخاذ الخطوة التالية في مجال النظام المدرسي.

 

 النقاط األساسيّة التالية:واضحة تبني على استراتيجيّة  طّورناولذلك 

 

 لن يتم فتح المدارس للجميع في نفس الوقت. •

 

ً  ركبألنفتح المدارس أوالً ل - طالب يعود  5/4 تاريخ منانطالقًا ف. إتمام الدراسة شهادةإلى الذين يحتاجون  سننا

 الصفوف النهائية في مجال التدريب المهني. تلميذاتو تالميذوكذلك جميع  العامة الثانوية صفوف الباتطو

تتراوح أعمارهم بين جميع األطفال الذين  خص ذلك  . ويأيار/    مايو  18بتاريخ  لمرحلة الثانية  البدء في انحن نخطط   -

لذوي  رس امدالو 2متوسطةالرس امدوال 1المتوّسطة األكاديميّةرس امدوال عاًما، أي المدارس االبتدائية 14و 6

 .3االحتياجات الخاّصة

  رس اح المدفتالمرحلة الثالثة من ليها ت ،العدوى مرة أخرىيرتفع عدد اإلصابة بإذا سار كل شيء على ما يرام ولم  -

 6متوسطةال رسامدالو 5ثانويةال رس امدالو 4التحضيريّة للتدريب المهنيرس ا مد الل ، والتي تشم3/6بتاريخ 

 .للتعليم المهني 7ثانويةالو

 

المدرسة في األسبوع بدء  إعداد  ليتم    ،التدريسلهيئة    تماعجاعقد  بوذلك    –يوم جمعة  في     منهماتبدأ المرحلتان الثانية والثالثة كل  

 تالميذ.تلميذات والبشكل جيد للالتالي 

 

 

 

 
1 AHS-Unterstufe 
2 Neue Mittelschule 
3 Sonderschule 
4 Polytechnische Schule 
5 AHS-Oberstufe 
6 Berufsbildende mittlere Schule (BMS) 
7 Berufsbildende höhere Schule (BHS) 



 لمدرسي وفقًا للمبادئ الخمسة التالية: ا جدول العمليتم تنظيم  •

 ،بنظام المناوبةالعمل التخفيف من خالل  .1

 ،أكثريفيد  منه : األقلالمنهج .2

 ،مسلي بتقديرتقييم األداء  .3

 ،النظافة بتعليماتاالمتثال  .4

 .استثناءات لمجموعات خاصة من الناس .5

 

 رس جدولة العمل بنظام المناوبة اي المدات ومديرمن مدير طلبت  

  ،أيار/  الرابع من مايو حتَّى 9المتوّسطة األكاديميّةرس امدوال 8متوسطةالرس امدوال المدارس االبتدائيةلتالميذ  -

  .أيار/  مايوالخامس عشر من  حتَّىوللطالب اآلخرين  -

 

الحصول على جميع المعلومات  ميمكنكو. ماليومي والتكيف مع الظروف الجديدة في عائلتك ملتنظيم عملك اوقتً  ميمنحكمما 

 .ماإلضافية مباشرةً من مدرسة طفلك

 

النظافة الصارمة عند تفعيل المدرسة لتعليمات  تهمتالميذ الذين يأتون إلى المدارس، سنضمن تلبيتلميذات والبالنسبة لجميع ال

ن كلو ،امعذور عتبرأن يعود طفلك إلى المدرسة بدافع القلق على صحته، فسي غب فيعلى مراحل. ومع ذلك، إذا كنت ال تر

 ذات الصلة من المنزل. التطّرق للمنهج يمكن لطفلك بعد ذلك عن ذلك.  يرجى إبالغ إدارة المدرسة أو مجلس الفصل

 

بين حماية الصحة وااللتزام بضمان الفرص التعليمية  الموازنة عملية عن نتجنحن نعلم أن هذا المسار هو ممر مشدود. إنه 

 مساعدتنا على النجاح بهذه الطريقة.منكم أيًضا الرجاء ووالمهنية ألطفالنا وشبابنا على المدى المتوسط والطويل. 

 

 بشكل جيد للمستقبل على الرغم من أزمة كورونا.  شبابناو. معًا سنكون قادرين على إعداد أطفالنا  لخيركل ا  مولعائلتك  مأتمنى لك

 

 

 تحيَّاتي الطيبة

 
 هاينز فاسمان 

 هاينز فاسمان  /ذ الجامعي/ د. األستا
 والبحث العلمي  مدي للتعليم والعلو االوزير االتح

 
8 Neue Mittelschule 
9 AHS-Unterstufe 


