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Arabisch))العربية/ 

 

 ارات الكتابية والشفهيةبقواعد خاصة إلجراء االخت

 حضرات أولياء األمور، حضرات اآلباء األفاضل،

نظًرا لتفّشي فيروس كورونا المستجد حالًيا، اتخذ مجلس الشيوخ في مدينة هامبورغ تدابير من شأنها أن تقاوم االنتشار  
السريع للفيروس. ينص المرسوم من بين جملة األمور على حظر االجتماعات والتجمعات، وكذلك تقييد التواصل بشكل 

ت المقبلة الخاصة بأطفالكم، إضافة إلى التدابير الوقائية الخاصة األخرى مؤقت. تسري هذه التدابير أيًضا على االختبارا
وقواعد النظافة العامة أيًضا، والتي يعتبر االلتزام بها أمًرا ضرورًيا للغاية. ندعوكم إلى احترام التعليمات التالية على وجه 

 الخصوص:

 رات، إذاوال أن يجتاز االختبا أن يحضر إلى المدرسةال ينبغي على طفلكم 

 يوًما األخيرة أو  14عاد من الخارج خالل الـ   -

 كان يخضع للحجر الصحي المنزلي أو  -

 أو 19ظهرت في محيطه المباشر )المحيط األسري( حالة إصابة بكوفيد  -

آالم كانت تظهر عليه أعراض )الزكام( حالًيا )مثل الحمى، السعال، ضيق التنفس، آالم في العضالت أو المفاصل،  -
 .كورونا بفيروس اإلصابة إلى تشير والتيفي الحنجرة، صداع، رشح، إسهال( 

كان ينتمي إلى مجموعة ُمهدَّدة باإلصابة بسبب حالة مرضية سابقة أو كان أحد إذا  الحضور، طفلكم على ينبغي ال  -
 عن بمعزل االختبار إجراء يتعذر وكان ،ينتمي إلى مجموعة ُمهّددة باإلصابة بسبب حالة مرضية سابقة األسرةأفراد 
 .والتالميذ التلميذات بقية

لعدم درجة مئوية دون أعراض إضافية، سبًبا  37,5كما يعتبر ارتفاع درجة حرارة الجسم، أي تجاوز درجة الحرارة   -
  الحضور إلى المدرسة الجتياز االختبار.

 .االختبار ، وسيتم تداركالحضورال يتحمل طفلكم في هذه الحاالت مسؤولية عدم  

ّصة )مثال في حاالت اإلصابة مسبًقا بأمراض الرئة والقلب والتلف الكيسي، إذا كان طفلكم ينتمي إلى مجموعات ُمهّددة خا
 إلى غير ذلك( والتي تتطلب توخي الحذر الشديد، فيرجى االتصال بإدارة المستشفى إلجراء مشاورات إضافية.

ذا و بقوا طفلكم تحت الحراسة المنزلية. أاتصلوا بإدارة المدرسة في جميع الحاالت سابقة الذكر و  كان طفلكم شخًصا مخالًطا ا 
، وذلك لحماية رصينألشخاص مصابين بالعدوى، فقدموا للمدرسة شهادة من مكتب الصحة. ندعوكم هنا إلى اتخاذ قرار 

 .االستدراكية لالختبارات مواعيدأطفالكم وحماية الفريق التربوي. بالتأكيد، تتوفر 
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 التلميذات والتالميذ األعزاء،

 في المدرسة، ينبغي احترام قواعد السلوك التالية: اجتياز االختبارفي إطار 

  والتي تفصلكم عن كل األشخاص اآلخرين،  م 1,5 تبلغبمسافة األمان الدنيا التي ينبغي االلتزام في جميع األوقات
واالختبارات وذلك يسري على الطريق المؤدي إلى المدرسة، والتواجد في فناء المدرسة حتى الدخول الجتياز االمتحان 

بين  حتى عند تقديم التحية)الشفهية والكتابية( نفسها وكذلك طريق العودة من المدرسة. ينبغي االلتزام بالمسافة الدنيا 
 التلميذات والتالميذ والمعلمين.

   يرجى احترام االحتياطات الخاصة المتعلقة بالوصول إلى المدرسة ومغادرتها. ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بأوقات
 الوصول ومداخل المدرسة، والتعليمات األخرى الخاصة بدخول ومغادرة القاعات.

  .يحظر صراحة الوقوف في مجموعات في أي وقت من األوقات 

 تبارات الكتابية بالجلوس، إاّل في األماكن المخصص لذلك؛ وال ُيسمح بمغادرة المكان، مثال ال ُيسمح أثناء اجتياز االخ
وُيسمح بالمغادرة لتلميذة أو تلميذ واحد فقط في  ،للذهاب إلى المرحاض أو لرمي القمامة، إاّل بعد استئذان أحد المراقبين

 نفس الوقت.

 احترام قواعد التباعد بين كافة الحاضرين. وينبغي في إطار االختبارات الشفهية أيًضا 

  بالنسبة لكل االختبارات وفي إطار االستعداد مباشرة قبل االختبار في قاعات االستعداد، فإنه ألسباب متعلقة بالنظافة
طرة، وآلة ال ُيسمح باستخدام سوى مستلزمات الكتابة الخاصة )أقالم حبر سائلة، أقالم حبر جافة، أقالم رصاص، مس

يسمح بشكل و حاسبة، إذا ُسمح بها، إلى غير ذلك(. من الضروري إحضار أقالم احتياطية لالستخدام الشخصي. 
استثنائي، بعد استشارة المدرسة ألسباب متعلقة بالنظافة، استخدام اإلصدارات الشخصية لألدوات المساعدة الُمحددة. 

 سيتم اختباركم بشكل عشوائي من قبل لجنة مراقبة االمتحان.و . ال ُيسمح لكم بتلقي مالحظات، إلى غير ذلككما 

 .بعد االنتهاء من االختبارات، ينبغي العودة إلى المنزل في الحال 

  ينبغي تغطية الفم واألنف بالمرفق المثني أو بمناديل الجيب الورقية عند السعال والعطس، وينبغي التخلص من مناديل
في كيس بالستيكي صغير أحضرتموه معكم إلى مكان العمل أو في حاوية القمامة  الجيب الورقية المستخدمة )مثال

 الخاصة بذلك(.

  ثانية على األقل. ُيسمح بإحضار عبوات  30عند دخول المرحاض، ينبغي تنظيف اليدين بالماء والصابون لمدة
ستعمال( ووضع قناع، وهي ال صغيرة من المواد المعقِّمة لالستخدام الشخصي، وارتداء قفازات خاصة )وحيدة اال

 تعتبر، بعد التشاور مع مكتب الصحة، شرًطا الجتياز االختبار بأمان.

  نشكر لكم جزيل الشكر االحترام المتبادل والدعم ونتمنى لكم التوفيق في االختبارات المقبلة! 


