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السفلى سكسونيا والية من تون هندريك جرانت   

التربية وزير  

2021 أبريل 01 ، هانوفر  

 

 

األعزاء القانونيين األوصياء و األعزاء األباء  

 

 لقد خاض االسبوع الماضي العديد من الطالب أولى تجاربهم في الفحص الذاتي
ف كان أسبوع االختبار هذا مع الطالب ولقد تواصل معنا بهذا الخصوص ايضا االهالي و اعطونا رأيهم. نشكر سألنا المدارس كي
 الجميع  للتعاون

 

لقد أظهرت التعليقات والردود من االهالي والطالب كما اولياء التعليم عن رغبتهم بإجراء هذه الفحوصات في البيت. نحن نأخذ  
وزيع هذه الفحوصات على  يتم بعد عيد الفصح و بشكل منتظم عند توفر الفصوصات بشكل كاِف تهذه االراء على محمل الجد. س

ذين بدورهم سيعملون على فحص انفسهم مرتين في االسبوع. يتم  الفحص في البيت قبل المجئ للمدرسة. سوفالطالب الل  

                   . اجراء الفحص في صباح يوم ذهابه  يحصل الطالب على علب الفحص من المدرسة ويعمل على 
 للمدرسة

 يمكن العثور على المزيد من المعلومات من ورقة االختبار الذاتية في البيت 
 

 

هذه االختبارات هي الزامية االن ولم تعد طوعية. وهي تعد كضمان لتحقيق المزيد من السالمة العامة في المدرسة.  
في الصف او في حصص التدريس  مشاركة والحضور في حصص التدريسبدون نتيجة اختبار سلبية ال يمكن للطالب ال

 .في وقت الحاالت الطارئة
 

ان هذه الفحوصات الذاتية ولالسباب القانونية ال تلزم الطالب الحضور للتعليم المباشر في المدرسة وذلك يعني ان اولياء  
لمدرسةحضور او عدم حضور اوالدهم للتعليم المباشر في االطالب هم مخيرون ب . 

 

سيتم اخبار الطالب واالولياء عن كيفية بدء هذه العملية التنظيمية للتعليم مباشرة بعد عيد الفصح. قد يكون ذلك اليوم  
فقط لجلب علب االختبارات من المدرسة وال تبدء الحصص   2020ابريل   12االول بعد العطلة  االثنين الولقع في 
من ابريل 13ي التدريسية اال نهار الثالثاء الواقع ف . 

 

نرجو من اولياء االمور دعم طفلهم في اجراء االختبارات الذاتية و ذلك للمساهمة للحد من انتشار الوباء ومكافحته. هذه  
االختبارات ستساعد في اكتشاف العدوى ومصدرها وبذلك منع انتشارها. نشكركم على دعمكم الدائم ونتمنى عيد فصح 

 .مجيد
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