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اعتبارا من  12أبريل ]نيسان[ 2021م
الفحوصات الذاتية لكورونا في مدارس تورينغن
ً
أولياء اﻷمور واﻷوصياء اﻷعزاء ،الطالبات والطﻼب اﻷعزاء،
"كل اﻷطفال يذهبون إلى المدرسة!" كاﻧﺖ هذه المقولة موﺛوﻗة وملزمة في ألماﻧيا وتوريﻨغين
ﻷجيال عدة .ولﻜن مﻨذ عام وحتى اﻵن  ،يطرح وضع جائحة  -مﺜل الﻜارﺛة الطبيعية ،التي
تؤﺛر على جميع مجاﻻت الحياة  -هذه المقولة بالطبع موضع تساؤل.
إن تحديات أزمة كوروﻧا معروفة جيدًا بالﻨسبة لﻜﻢ جميعا ً .وأﻧا أتفهمﻜﻢ وأشاركﻜﻢ في الﻜﺜير
وتﻜرارا  ،التﻜيف مع المواﻗف
مرارا
من مخاوفﻜﻢ وخشيتﻜﻢ .وﻗد كان عليﻜﻢ أﻧتﻢ وأطفالﻜﻢ
ً
ً
الجديدة تما ًما وغير المألوفة لﻜﻢ  ،وغال ًبا في وﻗﺖ ﻗصير للغاية .لقد أخبرﻧي الﻜﺜير مﻨﻜﻢ كﻢ
كان ومازال اﻷمر صعبًا بالﻨسبة لﻜﻢ .ولﻜن على الرغﻢ من أهمية الﻨظر والتطلع والتخطيط
للمستقبل  ،إﻻ أن ردود الفعل السريعة في اﻷزمات ﻻ تقل أهمية عن هذا .ﻻن الفيروس ﻻيلتزم
بجدول زمﻨي أو مواعيد طويلة المدى .وأﻧا ممتن للغاية لصبركﻢ ومروﻧتﻜﻢ! ﻷن هذا هو
بالﻀبط المطلوب مﻨا في هذا الوباء :الحصول معا ً على تعليﻢ وحماية صحية جيدين تحﺖ
وتﻜرارا.
مرارا
سقف واحد
ً
ً
في هذه الرسالة  ،أود أن أوضح لﻜﻢ كيف سﻨقوم بتﻨظيﻢ التقديﻢ الحﻀوري للدروس في
المدارس حتى ﻧهاية العام الدراسي .وأؤكد لﻜﻢ أﻧﻨا سﻨستمر في ضمان تعليﻢ جيد بالرغﻢ من كل
المحن والتحديات  -حتى لو تطلب اﻷمر إغﻼق المدارس في بعض المﻨاطق لبعض الوﻗﺖ.
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الفحوصات الذاتية بعد عطلة عيد الفصح
ﻀا طرق مﻜافحته .وﻧحن ﻧغتﻨﻢ هذه
ليس الوباء فقط في تطور فحسب  ،بل تتطور أي ً
اﻹمﻜاﻧيات:
اعتبارا من  12أبريل ]نيسان[ 2021م  ،ﺳنقوم بتقديﻢ فحوصات ﺳريعة على مستوى
ً
الوﻻية ،والتي يمكن لكل ﺷﺨﺺ اﺳتﺨدامها ذاتيا ً )الفحوصات الذاتية(.
ومن خﻼل هذه الخطوة  ،ﻧريد أن ﻧجعل التدريس في الفصل الدراسي أكﺜر أماﻧًا لجميع
الطﻼب .وسوف ﻧقوم بإكتشاف العدوى حتى لو لﻢ تﻜن هﻨاك أعراض المرض  .وبهذه الطريقة
سﻨتمﻜن من كبح اﻧتشار العدوى.

وستتاح بعد عطلة عيد الفصح لﻜل شخص يتعلﻢ أو يعمل في المدارس الفرصة لفحص ﻧفسه
مرتين في اﻷسبوع.
وببسبب هذا لن يتﻢ التخلي عن اللبﻨات اﻷساسية اﻷخرى مﺜل ﻗواعد الحفاظ على المسافة ،
والحفاظ على الﻨظافة والتهوية ؛ يل ستظل لها ﻧفس اﻷهمية كما كاﻧﺖ من ﻗبل!
تتوافق الفحوصات الذاتية الجديدة مع إستراتيجية حﻜومة الوﻻية لتفادي اﻷوبئة  ،والتي تﻢ
ﻀا في جميع مدارس توريﻨغين.
وصفها باختصار  TINAوالتي ﻧستخدمها أي ً
 الفحﺺ ) :(Testenإن الفحوصات الذاتية الجديدة  ،التي ستجرى في المدرسة تحﺖ
إشراف المعلمين  ،سهلة اﻻستخدام  -فهي أسهل بﻜﺜير وﻗبل كل شيء ألطف من
الفحوصات السريعة السابقة .وربما سﻨغير ﻧموذج الفحص المحدد إذا ﺛبﺖ  ،على سبيل
المﺜال  ،أن بعض اﻻختبارات أكﺜر موﺛوﻗية أو أسهل في اﻻستخدام  ،أو إذا كان يتوجب
عليﻨا التﻜيف مع السوق .ومع ذلك  ،فإن هذا ﻻ يغير مبدأ الفحص الذاتي.
كﻢ أن الفحوصات الذاتية مجاﻧية وهي اختيارية .ويمﻜﻨك تقديﻢ اﻻعتراض على إجراء
الفحص ؛ ﻷن حتى اﻷطفال غير المفحوصين يحق لهﻢ اﻹستمرار في المشاركة في التعليﻢ
في المدرسة .ولﻜن رجاءي إليﻜﻢ :دعوﻧا ﻧعمل معًا لﻀمان وتشجيع جميع اﻷطفال
والشباب على إجراء الفحوصات  ،وبالتالي جعل العمليات المدرسية أكﺜر أماﻧًا للجميع!
ﻀا أن أعلن بصراحة :إذا شارك عدد ﻗليل جدًا من الطالبات والطﻼب في
كما أود أي ً
اﻷسابيع المقبلة  ،فسيتعين عليﻨا التفﻜير في حظر الدخول إلى المدرسة أو إجراء الفحص
إجباريا ً.
ومن المهﻢ بشﻜل خاص بالﻨسبة لي ،أﻻ يخاف اﻷطفال من الفحص ﻧفسه وﻻ من الﻨتيجة
اﻹيجابية .ﻷﻧه يمﻜن أن تصيب العدوى أي واحد مﻨا  ،سواء داخل المدارس أو خارجها.
وﻻ يمﻜﻨﻨا محاربة الوباء إﻻ إذا علمﻨا بالعدوى .وهذه فائدة هائلة للجميع وعﻨصر أساسي
في جعل التعليﻢ مرة أخرى أسهل.
يمﻜﻨﻜﻢ ﻗراءة المزيد من التفاصيل في اﻻستبيان المرفق.
 التطعيﻢ ) :(Impfenلقد تﻢ بالفعل تطعيﻢ العديد من المعلمات والمعلمين .وأﻧا ممتن للغاية
لذلك .ﻷن كل شخص تﻢ تطعيمه يجعلﻨا جميعًا أكﺜر أماﻧًا.
 - المتابعة وتقليل اﻻتصاﻻت ) :(Nachverfolgungإﻧﻨا ﻧعمل مﻨذ مدة طويلة في
مجموعات ﺛابتة وﻗمﻨا بتقليل اﻻتصاﻻت داخل المدارس إلى الحد اﻷدﻧى .وفي حالة
حدوث عدوى  ،تقوم المدارس بإبﻼغ اﻹدارات الصحية عن جميع المختلطين بسرعة
وبشﻜل موﺛوق.
 ﻗواعد الحفاظ على المسافة  ،والحفاظ على الﻨظافة والتهوية ) :(AHA+Lتتخذ المدارس
ﻀا الحفاظ
العديد من التدابير الوﻗائية التي تﻢ ممارستها جيدًا مﻨذ شهور .ويتﻀمن ذلك أي ً
على المسافة  ،وارتداء الﻜمامات  ،واﻻمتﺜال لقواعد الﻨظافة  ،والتهوية باﻧتظام .ولذلك ،
ﻗد يﻜون من الﻀروري أن يﻜون هﻨاك تعاﻗب في اﻹﻧتظام المدرسي في الفئات العمرية
اﻷعلى.
التدريس في الفصل الدراﺳي والتعليﻢ عن بعد
عليﻨا أن ﻧتوﻗع أن التغيير من حالة التدريس في الفصل الدراسي إلى حالة التعليﻢ عن بعد
سيستمر حتى ﻧهاية العام الدراسي .وستﻜون هﻨاك ضرورة تحتﻢ التعليﻢ عن بعد ،بسبب إغﻼق
بعض المدرس في المﻨطقة أو بسبب تقسيﻢ المجموعات من أجل الحفاظ على الحد اﻷدﻧى من
المسافات.

Seite 2 von 3

ﻀا التوﻗع ،بأن يﻨتقل بعض الطالبات والطﻼب إلى التعلﻢ بشﻜل طوعي عن
ولﻜن من الممﻜن أي ً
بعد بالتﻨسيق مع إدارة المدرسة.
ويمﻜن التقدم بطلب للحصول على هذا إذا كان عﻨد الطالبة أو الطالب مرض سابق يسبب
ﻀا اﻹﻧتقال إلى طريقة التعلﻢ
مخاوف من خطورة سير المرض في ظل هذا الوباء .كما يمﻜن أي ً
عن بعد ،إذا كان أحد اﻷﻗارب المعرضين للخطر يعيش في المﻨزل .وأما إذا زاد عدد
ﻀا التقدم
اﻹصابات في مﻨطقتﻜﻢ وكان بإمﻜاﻧﻜﻢ ضمان التعلﻢ ﻻطفالﻜﻢ في المﻨازل  ،فيمﻜﻨﻜﻢ أي ً
بطلب للحصول على اﻹعفاء من التدريس في المدرسة ،وذلك للحد من خطر اﻹصابة بشﻜل
عام.
ﻗطعﺖ مدارس توريﻨغين خطوات كبيرة للتدريس الجيد والموﺛوق حتى عن بعد .وإذا ﻗارﻧﺖ
الوضع اليوم مع الوضع الذي كان عليه ﻗبل عام  ،فسترى مدى وضوح التقدم! وإذا أردتﻢ
العﺜور على مزيدا ً من التفاصيل  ،عما يمﻜن أن تعمله المدارس فستجدوه في ﻧشرة التعلﻢ
المﻨزلي  ،والتي يتﻢ ﻧشرها على صفحتﻨا الرئيسية .ومعا ً  ،ستستمر المدارس وأطفالﻜﻢ في
التﻜيف مع الجديد وتصميﻢ عمليات التعلﻢ بشﻜل خﻼق.
الشهادات المدرﺳية والتﺨلف التعليمي
يرغب العديد من الطالبات والطﻼب في التخرج من المدرسة بل يجب عليهﻢ التخرج في هذه
السﻨة الدراسية الصعبة .ولذا يظل من واجبي أن يتحصل جميع الطالبات والطﻼب على شهادة
تخرج مدرسية عالية الجودة ومعترف بها في ﻧهاية هذا العام الدراسي أو تمﻜﻨهﻢ من مواصلة
حياتهﻢ التعليمية بﻨجاح .وتحقيقا لهذه الغاية  ،ﻗمﻨا بتطوير حزمة شاملة لتخفيف طرائق
اﻹمتحاﻧات المدرسية وإعداد الطﻼب بشﻜل جيد .وأتمﻨى لجميع المشاركين في اﻹمتحاﻧات كل
الﻨجاح هذا العام .سوف تتحصل على شهادة جيدة .أﻧا واﺛق من ذلك.
كان رد فعل الطالبات والطﻼب على التغييرات التي سببها الوباء مختلفًا تما ًما .ولهذا السبب
ستﻜون اﻷولوية القصوى في هذا العام الدراسي كما في العام الدراسي القادم تحقيق التوازن
ﻀا عمل شاق  ،ﻧدعﻢ فيه
بين المستويات التعليمية المختلفة .وهذا جوهر تربوي  ،ولﻜﻨه أي ً
ﻀا اﻹمﻜاﻧية في إعادة السﻨة الدراسية
معلميﻨا على وجه التحديد .كما ستتوفر هﻨا مرة أخرى أي ً
طوعيا ً ؛ وسوف يقوم مدرسو أطفالﻜﻢ بتقديﻢ الﻨصح لﻜﻢ بخصوص هذا القرار.
تعمل وزارتي حاليًا بشﻜل مﻜﺜف على إعداد العديد من عروض الدعﻢ التعليمي خﻼل العطلة
الصيفية .وسوف ﻧقدم الخطة في مايو ]أيار[ .وتتفاوض الحﻜومة الفيدرالية وحﻜومات الوﻻيات
ﻀا على برﻧامج دعﻢ جديد يمﻜن من خﻼله دعﻢ خيارات إضافية في العام الدراسي القادم من
أي ً
أجل تعويض التخلف التعليمي الذي ﻧشأ.
إن فيروس كوروﻧا يتحداﻧا بطريقة غير مسبوﻗة .وللحفاظ على مدارسﻨا كي تﻜون آمﻨة
ومفتوحة  ،يحتاج أولياء اﻷمور والطالبات والطﻼب والمعلمون إلى الوﻗوف والعمل معًا.
وباﻻحترام المتبادل والتفاهﻢ والدعﻢ لبعﻀﻨا البعض .ﻷن مجتمعات المدارس القوية هي أيﻀا ً
مجتمعات ﻗوية ضد اﻷزمات .ومع وضع ذلك في اﻻعتبار  ،دعوﻧا ﻧواصل بذل كل ما في
وسعﻨا لﻀمان إمﻜاﻧية ذهاب اﻷطفال إلى المدرسة اﻵن وفي المستقبل.
تفﻀلوا بقبول فائق اﻻحترام
]التوقيع[

هيلموت هولتر
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