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الى
واألوصياء القانونيين أولياء األمور
لتالميذ المدارس التيرولية

رسالة إلى أولياء األمور في بداية المدرسة
Innsbruck, am 7. September 2020
أولياء األمور واألوصياء القانونيين األعزاء،
في األشهر التي سبقت العطلة الصيفية قد حدثت ظروف استثنائية نتيجة لوباء كورونا الذي أثر عمليا على جميع مجاالت
الحياة .خصوصا المدارس التي تضررت بشدة وكذلك األمر بالنسبة ألولياء األمور واألوصياء القانونيين والطالب .كان
عليهم مواجهة تحديات كبيرة على مدار عدة أسابيع .نود أن نشكركم كثيرا على حسن التعامل مع هذه الظروف .بعد كل
التحديات السابقة من المهم جدا بالنسبة لنا أن يبدأ الدوام الدراسي بسالسة وبشكل طبيعي ،على الرغم من أن مشكلة وباء
كورونا ال تزال قائمة ولم تنتهي بعد .كما نعلم جميعاً.
بثقة إلى العام الدراسي الجديد .لذلك نود اعالمكم حول بعض األمور المهمة من خالل "رسالة الى أولياء يمكنكم التطلع
األمور" هذه
الزامية قناع الوجه ,الدراسة بنظام الورديات والتعليم عن بعد
من حيث المبدأ ،لم يعد ارتداء قناع الوجه أمرا إلزاميا وكذلك األمر بالنسبة للدراسة بنظام الورديات والدراسة عن بعد إال في
حاالت استثنائية ،إذا كانت حاالت اإلصابة تتطلب ذلك.
إغالق المدارس
إذا كان ال بد من إغالق المدرسة واحدة أو فصول فردية ،فسيتم إبالغكم على الفور من قبل المدرسة وسيتم رعاية األطفال في
مرحلة الدراسة اإللزامية (باستثناء إغالق كامل من قبل وزارة الصحة).
التواصل
لتسهيل عملية التواصل بينك وبين أطفالك والمدرسة ،سيتم إنشاء طرق اتصال موحدة ومنصات تعليمية لكل مدرسة لضمان
حصولك على جميع المعلومات بسرعة وبشكل موثوق.

نظام إشارات المرور والمدرسة
يحدد نظام إشارات مرور كورونا اإلقليمية المكون من أربعة ألوان حالة المدارس في المنطقة فيما يتعلق بخطر اإلصابة
بفيروس كورونا على أساس أسبوعي .يظهر نظام إشارة المرور أربعة مستويات تحذيرية وكذلك إجراءات النظافة والوقاية
المطلوبة في المدرسة.





األخضر :الدوام بشكل طبيعي مع المحافظة على قواعد المسافة والنظافة.
األصفر :ارتداء قناع الوجه في مباني المدرسة خارج الحجر الدراسية وغرف التجمع .القيام بالرياضة والغناء في
الهواء الطلق اذا امكن ذلك.
البرتقالي :زيادة التدابير الوقائية  ،على سبيل المثال إلغاء النشاطات المدرسية مثل الرحالت وما إلى ذلك ،
وتجنب الغداء الجماعي ،والتحول إلى مرحلة التعليم عن بعد في المدارس الثانوية وفي المستوى المهني المتوسط
والعالي.
أحمر :التحويل الى التعليم عن بعد مع عملية تغيير المدرسة الى مركز رعاية طوال اليوم كما في الدوام الطبيعي.

يمكن العثور على خريطة إشارة مرور كورونا على مستوى النمسا والمعلومات المرتبطة بها على اإلنترنت على الموقع
التالي:
www.corona-ampel.gv.at.
تغيير ألوان إشارات المرور
طبعاً ،سيتم اعالمكم على الفور من قبل المدرسة في حال تغير لون إشارة المرور وتغير المتطلبات (على سبيل المثال ،إذا
تغيرت إشارة المرور من األخضر إلى األصفر ،فإن قناع الوجه مطلوب مرة أخرى في مبنى المدرسة خارج الحجر
الدراسية وغرف التجمع ،ولكن ليس في الحجر الدراسية).
فريق األزمات
سيتم تشكيل فريق األزمات في كل مدرسة للتأكد من سير اإلجراءات بشكل واضح وأنه بإمكان المدرسة التعامل مع األشهر
القادمة بشكل جيد .هذا ضروري بشكل خاص في حالة وجود تغيير في لون اشارة المرور ،مما سيؤدي إلى تغيير
اإلجراءات في المدرسة.
المدرسة والنظافة
سيظل من المهم أن نلتزم بتدابير النظافة المنصوص عليها لتجنب زيادة أخرى خطيرة في عدد اإلصابات .هذا ينطبق على
جميع السكان وخاصة على مدارسنا .لذلك نطلب منكم دعم أطفالكم والمدرسة في ضمان استمرار اليقظة للمستقبل.
التزال القواعد التالية على وجه الخصوص سارية:
●
●
●
●

غسل وتطهير األيدي بانتظام
ترك مسافة
الحفاظ على صحة جهاز التنفس
التهوية المستمرة للحجر الدراسية حتى أثناء الدرس ؛ تعمل التهوية المنتظمة على تقليل تركيز الفيروس وبالتالي
من احتمال اإلصابة بشكل كبير.

التصرف في حال المرض
في حال كان الطفل يعاني من السعال ،التهاب الحلق ،التهابات في الجهاز التنفسي العلوي والحمى التي تزيد عن 37.5
درجة أو فقدان حاسة الشم والتذوق ،فعليه بالتأكيد البقاء في المنزل .في هذه الحالة يرجى االتصال بطبيب األسرة أو الخط
الساخن لمعرفة ما يجب القيام به حينها.

في حال مرض طفل من طالب المدرسة فسيتم عزله في غرفة مستقلة واألعتناء به حتى يتم اصطحابه ،لتجنب إصابة
الطالب األخرين .سيتم إبالغ وزارة الصحة التي يجب على المدرسة إتباع تعاليمها .سيتم أخيرا إبالغ أولياء األمور
واألوصياء القانونيين باإلجراءات التالية.
التصرف في حال المرض
نود أن نشير إلى أنه تم نشر معلومات مهمة حول هذا الموضوع على الموقع اإللكتروني لمديرية التعليم في تيرول على
 www.bildung-tirol.gv.atوالتنظيمات المعمول بها وتدابير الصحة تجدونها على موقع وزارة التربية والتعليم
www.bmbwf.gv.at
نتمنى لكم ولعائلتكم كل التوفيق في بداية العام الدراسي والسنة الدراسية بأكملها .سننجح معًا  -اآلباء واألوصياء القانونيون
والمدارس ومسؤولو المدارس  -في إعداد أطفالنا وشبابنا جيدًا للمستقبل على الرغم من أزمة كورونا.
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Dr. Paul Gappmaier
Bildungsdirektor

LRin Dr.in Beate Palfrader
Präsidentin der Bildungsdirektion für Tirol

