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يمعلومات ألولياء األمور / لألهال

السيدات الكريمات والسادة الكرام،
المدارس،باء تالمذةآ/ أمهات والسيدات والسادة أولياء األمور

السابقة رسالتنا في شرحنا قد كيفية التعامل مع خطر فيروس كورونا في 2020أكتوبر 22المؤرخة في كنّا
منذ ذلك الحين في أوفنباخ كما في كافة كبيرعلى نحو اشتدمدارس أوفنباخ. إال أن خطر انتشار العدوى قد 

منذ رسميجديدة على الدوام المدرسي الوإجراءات أنحاء ألمانيا. لذا قامت مديرية الصحة للمدينة بفرض قيود 
في مدارس ( لم تعد تتملألشخاص المصابينلة الصيف. كما نشير إلى أن عملية تتبع االتصاالت )نهاية عط

من ذي قبل.ةعتادلتي كانت ماأوفنباخ بالشمولية 

الجديدة المفروضة على الدوام المدرسيواإلجراءات القيود 

با العمل أوفنباخ في الصحة مديرية للعام عليميةالتخطيط" لتنظيم العملية التمن "سيناريوهات 2ة لمرحلفعّلت
من2020/2021الدراسي  بدءاً الصادرة عن 6.0أكتوبر )"الخطة العامة للنظافة" بنسخة 27يوموذلك

في مجموعات ثابتةوحتى إشعار آخرالتدريستم. ووفق هذه الخطة ي(وزارة الثقافة والتعليم لوالية هيسن
اتثنى من ذلك وألسباب تنظيمية دروس الدين واألخالق وكذلك الدروس في اللغتستفقط. ومن التالميذ)محددة(

. ما عدا ذلك يسمح بالدروس المختلطة )بين أفراد األجنبية الثانية والثالثة ودروس المواد االختيارية الملزمة
واإلنجليزيةاأللمانيةتينفي مواد اللغوذلك 10و 9للصفوف المجموعات( بهدف التحضير لالمتحانات الختامية 

وكذلك الدورات التمهيدية لدخول )لغة األهل األصلية(والرياضيات. ويتم تعليق / تجميد دروس اللغة األصل
، إذا شارك فيها تالميذ من مراحل دراسية مختلفة و/ أو من مدارس مختلفة.المدرسة

بعد الدروس ة أو في أوقات رعاية التالميذ الحصص الدراسيأثناءوفي هذه األثناء تم فرض ارتداء الكمامات 
ً الطاقم ر هذا القرايشمل (. وسنوات6ينطبق القرار على كل من تجاوزت أعمارهم في المدارس االبتدائية )أيضا

التدريسي والتربويين المعنيين برعاية األطفال بعد الحصص الدراسية. وال يسمح بالرياضة إال في الفضاء 
تجفيف)في الخارج(المفتوح  للتالميذ ً مسموحا ويبقى السباحة. تعليم حصص تستمر فيما جسدي، احتكاك ودون

. وبناء على ما هو مقرر اآلن سيستمر ممكنة في جهاز التجفيفشعورهم بعد السباحة وعند أعلى درجة حرارية 
    ادمة. لدوام المدرسي حتى عطلة عيد الميالد القبهذه اإلجراءات والقيود المفروضة على االعمل 

للتدريس:راج مبدأ النموذج التبادليإد

بال العمل أوفنباخ في الصحة مديرية ستفعّل العدوى انتشار خطر تزايد استمرار من "الخطة 3مرحلةوبسبب
من، وكذلك في المدارس المهنيةIIفي المرحلة الثانوية اسة" لتنظيم الدر6.0العامة للنظافة  بدءاً 16يوموذلك

ًنموذج تبادلي، لصفوف المدرسية المعنية بهذا القرار يطبق على انوفمبر. وبموجبها س وجها الدروس بين ما
عن بعد. ويعني التعلم عن بعد متابعة الدروس من البيت )بواسطة وسائل تعلملوجه )الحضور للمدرسة( وال
تشكيل مجموعات دراسية صغيرة التبادل هذا بنظام يسمح . (المتوفرةتعليميةاإلنترنت أو باستخدام المواد ال

عروض تعليق / تجميدوزيادة المسافات الفاصلة بين التالميذ في الفصول المدرسية. وتترك للمدارس حرية 
( وكذلك اختيار األوقات المناسبة لالستراحات بين AGsليم اإلضافية )مجموعات العمل على سبيل المثالتعال

الدروس. 

اء غطاء للفم واألنف )كمامة(:ارتداإللزام ب
يتوجب على كل التلميذات والتالميذ وعلى كامل أعضاء الطاقم التدريسي والتربويين المعنيين برعاية األطفال 

بعد الحصص الدراسية ارتداء الكمامات اليومية العادية، وذلك:
أثناء الحصص الدراسيةــ 
المدرسةمبنى في باقي األماكن داخل ــ 
ماكن الرعاية لألطفال بعد الظهروفي أــ 

تهوية كافية وجيدة والحفاظ على مسافة إال عند تأمين في الصفوف وجباتتنظيم استراحات لتناول الال يسمح ب
اإللزام بارتداء غطاء الفم واألنف )الكمامة( كل من تجاوزت يشمل متر. 1،5فاصلة بين التالميذ ال تقل عن 
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دم تمكن بعض التلميذات أو التالميذ من ارتداء غطاء للفم واألنف ينبغي البحث وفي حال عسنوات.  6أعمارهم 
عن حلول فردية لهم مثل تقديم الدروس مع الحفاظ على مسافة فاصلة كافية أو باستخدام فواصل بين التالميذ 

تحويل التالميذ منفصلة. وإن لم يكن مثل هذه الحلول متاحاً يمكن  ي غرفتواجد الطرفين فوالمدرسين أو ب
  المعنيين إلى الدراسة عن بعد )من البيت(.

أن والية هيسن ال تعترف بأقنعة الوجه البالستيكية كبديل لغطاء الفم واألنف )الكمامة( االنتباه إلى الرجاء 
 الواجب ارتداؤه!

)في  الفضاء المفتوحالكمامات وذلك في  تخلع فيهاضرورة تحديد استراحات بتم اإليعاز إلى المدارس )توجيهها( 
. ومن هذه االستراحات مثل الستفادة منللتلميذات والتالميذ الصغار أولوية في ا كون. ويراعى أن يالخارج(

 الضروري التنبيه إلى الحفاظ على مسافة مترين على األقل بين التالميذ أثناء هذه االستراحات. 
الفصول التي  تي يقل عدد تالميذها عن عشرة، وكذلكستثنى من واجب ارتداء الكمامات الفصول الدراسية التو

يعاني تالميذها من إعاقة ال تسمح لهم بارتداء الكمامات. وفي مثل هذه الحاالت ــ وفقط كاستثناء وحيد ــ يمكن 
للطاقم التدريسي استبدال الكمامة بأقنعة وجه واقية في بعض األحيان، وذلك لغرض التواصل األفضل مع 

  عنيين.التالميذ الم
وأن بعض األهالي يرفض  شأن حساس بالنسبة للكثيرينالحصص الدراسية  أثناءارتداء الكمامات  بأن فرض نحن على علم

مثل هذا اإلجراء. ولكننا نرجو منكم التفكير بما يلي: الكمامة اليومية العادية هي أكثر الوسائل فعّالية للوقاية من خطر 
 دوى فيروس كورونا من شخص آلخر. عانتقال 

 

 األسباب التي تستدعي فرض ارتداء الكمامة
 

قدرة مديرية الصحة في أوفنباخ على ضمان تتبع  تراجعأدى االرتفاع الحالي ألرقام اإلصابة بعدوى كورونا إلى 
سالسل االتصال لكثير من األشخاص المصابين. ومديرية الصحة تركز جهودها اآلن على تتبع سالسل االتصال 

 وقطعها لدى األشخاص الذين يواجهون األخطار األكبر جراء اإلصابة.  
وحسب ما تؤكده الدراسات العلمية حتى اآلن فإن األطفال أقل عرضة ألخطار اإلصابة، إذ ال تظهر لديهم في 

 العادة أي أعراض لإلصابة أو تكون أعراضاً طفيفة. 
من والوقائع المتوفرة لمديرية الصحة وبالكاد أن تنتقل العدوى من طفل آلخر. وقد برهنت التجربة العملية 

 العلمي. ا االستنتاج على صحة هذ وفنباخمدارس أ
والكمامات تحمي األطفال فيما بينهم فوق كل هذا. وبالتالي فهي توفر من المجهود الذي ينبغي أن تتكفل به 

تستدعي  مديرية الصحة في المدارس، وذلك ألنه لم يعد يتوجب وضع األطفال في الحجر المنزلي حيث ال
 ذلك.الضرورة 

  

صابة بالعدوى في المدارس:كيفية التعامل مع اإل  
 

قدر اإلمكان ــ على التالميذ الصغار  ارتداء الكماماتفرض تسعى حتى اآلن إلى تجنب الصحة كانت مديرية 
لبعض التالميذ. وعندما كان أحد التالميذ يصنف ومزعج خاصة وأن ارتداءها لساعات طويلة هو أمر متعب 
أحد أفراد عائلته أصيب بفيروس كورونا، كان عدد آخر من  على أنه من بين مجموعة االتصال الضيقة، ألن

التالميذ ومعهم بعض المدرسات والمدرسين أو حتى كامل الفصل الدراسي يلزمون بالبقاء في بيوتهم من قبيل 
االحتياط، بالرغم من عدم وقوع تواصل مباشر مع الشخص المصاب من عائلة ذلك التلميذ. وكثيراً ما كان 

إذ لم : ون الختبار كورونا أيضا، على الرغم من أن احتمال اإلصابة لدى األطفال ضئيل جدااألطفال يخضع
 تشهد أوفنباخ إال حاالت فردية قليلة من اإلصابة بالعدوى في المدارس.

 
من قبل مديرية الصحة للمدينة. وزاد على ذلك  اً كبير اً جهودمعمليات تتبع االتصاالت في المدارس  طلبتوت

في  200ومع وصول عدد اإلصابات الجديدة إلى  الالزمة. الطبية قدرة على إجراء االختباراتنقص في ال
 األسبوع أصبح من الصعب ضمان إجراء اختبارات كورونا في كل الحاالت المترتبة على هذه اإلصابات.

دة فيها، إال أن صحيح أن البلدية حولت الكثير من الموظفين للعمل ضمن مديرية الصحة كما تم خلق وظائف جدي
تركيز العاملين في مديرية الصحة ينصّب أوالً على أرقام اإلصابات الكثيرة واألعداد المتزايدة لمن أدخل 

 المستشفى منهم وعلى تتبع سالسل االتصال للفئات األكثر عرضة ألخطار كورونا أوالً. 
ة أكثر من غيرها. إذ أن حماية حياة من وحتى اختبارات كورونا يتوجب توفيرها أوالً لمثل هذه الفئات المهدد

 ينتمون لهذه الفئات والمجموعات هي األولوية، والتالميذ في العادة ليسوا ضمن هذه الفئات المهددة.
 

نعكس إيجاباً عليكم وعلى أطفالكم: توعلى الجهة المقابلة فإن اإلجراءات الجديدة وفرض ارتداء الكمامات 
والتالميذ والطاقم التدريسي الكمامات فإنهم يوفرون لبعضهم البعض الحماية عندما يرتدي كل من التلميذات 
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 لم يعد ضرورياً وضع األطفال في الحجر المنزلي من قبيل االحتياط للكل فرض ارتداء الكماماتمع األفضل. و
 ً للمسيرة التعليمية ألطفالكم ، بل يمكنهم االستمرار في الذهاب إلى دروسهم ــ وهذا أمر هام وإيجابي بالنسبة أحيانا
أعمالهم ووظائفهم.   من االستمرار في ممارسة ألهاليتمكين اول  

إصابة بفيروس كورونا. إذ كانت أخوات وإخوة أي طفل تسجل في فصله الدراسي وهناك ميزة أخرى تتعلق ب
رتياد المدارس. أما لمثل هذا الطفل عن اإيقاف األخوات واإلخوة والية هيسن تنّص حتى اآلن على  إجراءات

لبقاء في البيوت احتياطياً. لاآلن فسيرفع هذا المنع )الحظر( ولن يضطروا   
 
  على النحو التالي: التعامل مع اإلصابات في المدارسينعكس كل هذا على و
، فإن هؤالء التالميذ لم تالميذ آخرين )في المدرسة( وكان الجميع يرتدي كماماتمع تلميذ مصاب  واجدت إذا

، ألن كل التالميذ كانوا يرتدون KP1يعودوا يصنفون على أنهم ضمن مجموعة االتصال الضيقة من فئة 
الكمامات وقت التواجد سوية، بل يتم تصنيفهم وفق المعايير العلمية لمعهد روبرت كوخ على أنهم ضمن 

(. وهذه الفئة ال يتوجب وضعها في الحجر المنزلي ــ وبالتالي يمكن لهؤالء KP2مجموعة االتصال من فئة )
 مدارسهم.الذهاب إلى التالميذ االستمرار في 

 
طلب مديرية الصحة في مثل هذه الحاالت إجراء أي اختبارات لكورونا! ولن ت قررمن المهم معرفة التالي: لن ت

ندما تظهر عوارض كورونا النمطية يرجى منكم التواصل مثل هذه االختبارات. فقط ع إجراءمنكم المدارس 
 وإبقاء األطفال في البيوت. العوارضلتبليغ عن هذه الخاص بكم لأو طبيب األسرة هاتفياً مع طبيب األطفال 

 
: من هو مصاب أو مصنف ضمن محموعة االتصال الضيقة من فئة دون تغييرساري المفعول ما يلي ويبقى 

(KP1) يوماً  14لمدة فوراً و الحجر المنزلي التزام، يتوجب عليه مثالً  األم أصيبا بالفيروس، ألن األب أو
 اختبار كورونا. أن يجريــ في حالة لم يتم بعد ــ  فترض بهوي
 

 

 معلومات عن الحجر المنزلي وكيفية الحصول على نتائج االختبارات:
 

هذا الشخص  بنتيجة إيجابية )إصابة( لشخص ما، فإنها تتواصل مع مديرية الصحة الطبي غ المختبرعندما يبلّ 
يوما. عادة ما يكون االتصال هاتفياً لتبليغ الشخص المصاب  14لمدة  وتبلغه بضرورة االلتزام بالحجر المنزلي
جلة يجري هذا االتصال بناء على البيانات المس دائرة تواصله الخاصة.على أسرع نحو ومن ثم تمكينه من إبالغ 

، ومنها رقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني. وعادة ما لكل شخص على بطاقة التأمين الصحي الخاصة به
يكون هذا االتصال خالل اليومين األولين بعد معرفة النتيجة. ولكن نقص البيانات على بطاقة التأمين الصحي أو 

 ً ت الصحيحة.البياناإضافياً للحصول على  وجود خطأ فيها قد يتطلب وقتا  
أما من ينتظر الجواب أو النتيجة عبر البريد اإللكتروني )اإليميل( فال بد له من التأكد من محتويات ملف السبام 

 )البريد المؤذي(، إذ قد تحول رسائل مديرية الصحة اإللكترونية إلى هذا الملف.
ي, ويتوجب على كل األفراد ومن ثم تأتي رسالة بنص مرسوم الفصل )الحجر المنزلي( عبر البريد العاد

( البقاء في الحجر المنزلي لنفس الفترة المفروضة على KP1المصنفين ضمن مجموعة االتصال الضيقة من فئة )
المصاب. ويطبق الحجر المنزلي دوماً على كل األفراد الذين يعيشون في بيت واحد )سواء أكانوا من بين أفراد 

 ساكنين(. األسرة أو م  
 

يه إيجابية فإنه يتم حصر كل األشخاص الذين تواصل معهم هذا الطفل نتيجة اختبار طفل أو أمه أو أبإذا كانت 
تقرر مديرية  تقييم الوضع والمخاطر بعد دراسة كل حالة على انفراد ووالخاص أو في المدرسة.  محيطهفي 

ختبار كورونا لهؤالء اء ام يعد باإلمكان إجرلى من ستفرض الحجر المنزلي أو ال تفرضه. ولكن لعالصحة 
األطفال، إذ لم تعد االختبارات متوفرة بالقدر الكافي وما هو متوفر تحتاجه الفئات األكثر عرضة لمخاطر 

 . أوالً  كورونا
 

   إذا كانت نتيجة اختبار كورونا ألحد تالميذ المدرسة إيجابية يتوجب وضع هذا الطفل في الحجر
ساب هذه الفترة مع اليوم الذي أجري له فيه االختبار. أما بقية األطفال يوماً. ويبدأ احت 14المنزلي لمدة 

من فصله الدراسي فال يتوجب وضعهم في الحجر المنزلي وال فحصهم، ما دامت لم تظهر عليهم أي 
 أعراض للعدوى.

 إنه ف مثالً، أسرتهفي ضمن مجموعة االتصال الضيقة لشخص أصيب بكورونا ن إذا كان الطفل م
عليه البقاء في المنزل. أما األطفال اآلخرون في فصله الدراسي فيستمرون في الذهاب إلى يتوجب 
 المدرسة.
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  ؟إجراء اختبار كورونا لطفلكمما العمل عند 

 
  ستتواصل معكم مديرية الصحة في أوفنباخ إلبالغكم )تأكيد اإلصابة( إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية

 14من يعيش معه في بيت واحد في الحجر المنزلي لمدة  كلفلكم وبالنتيجة. وعندها يتوجب وضع ط
 يوماً.

 .إذا كان طفلكم في الحجر المنزلي من قبل فإن مدة الحجر يتم تمديدها بعد هذه النتيجة 
 أيام من إجراء االختبار فإن النتيجة  4 إلىيومين خالل  إذا لم يبلغكم أي اتصال من مديرية الصحة

 سلبية )غير مصاب(! في العادة تكون
 ن األشخاص المصنفين ضمن مجموعة االتصال الضيقة لشخص مصاب ولكن من المهم التنبه إلى أ

إذ يوماً، حتى ولو كانت نتيجة اختباراتهم سلبية،  14يتوجب عليهم البقاء في الحجر المنزلي لمدة 
 من الممكن أن يظهر المرض )العدوى( بعد عدة أيام من إجراء االختبار.

  إذا كانت نتيجة اختبار طفلكم سلبية، لكن أعراضاً )للمرض( ظهرت عليه الحقاً فيرجى منكم االتصال
بمديرية الصحة بواسطة البريد اإللكتروني )اإليميل( التالي 

(hit.gesundheitsamt@offenbach.de والتواصل مع طبيب األطفال أو طبيب األسرة ،)
 الخاص بكم.

 
 ؟مصنفاً ضمن مجموعة االتصال لشخص مصاب طفلكمإذا كان ما العمل 

 
  يوماً في المنزل. وفي حال لم تظهر عليه أي أعراض لكورونا في هذه الفترة  14يتوجب بقاء الطفل

 يوماً. ومن ثم يمكن للطفل العودة إلى المدرسة. 14بعد  الحجر المنزلي ينتهي فإن
 بذلك مديرية الصحة تبليغ نبغي أما إذا ظهرت األعراض النمطية )لكورونا( عليه في

(hit.gesundheitsamt@offenbach.de)  مع طبيب األطفال أو طبيب األسرة وتواصلوا مع
 الخاص بكم.

 
ال في االتصال )الهاتفي( أو إرسال بريد إلكتروني )إيميل( لمديرية الصحة، إاالمتناع عن ويرجى منكم 

ً  الحاالت التي ذكرت سابقاً. ن يها اآليتوجب عل ، إذليس بوسع المديرية التعامل مع مثل هذه االتصاالت حاليا
 التركيز على حاالت اإلصابة )نتائج االختبار اإليجابية( وعلى تتبع سالسل االتصال المترتبة عليها. 

( إعطاءكم أي نتائج 567-840004 069ال يمكن لرقم االتصال الهاتفي المخصص لألهالي )كما 
الختبارات كورونا وذلك ألسباب تتعلق بحماية البيانات الشخصية )البيانات الصحية لألفراد مشمولة بدرجة 

 كعالية من الحماية(. كما أن العاملين على االستجابة لرقم األهالي ال تتوفر لديهم من حيث األصل تل
مات وإرشادات من قبيل: متى وكيف تجرى تلك االختبارات وكيف النتائج. ولكن بمقدورهم تزويدكم بمعلو

تنفذ إجراءات الحجر المنزلي وغيرها من المعلومات المبدئية عن المرض والوقاية. وكل هذه المعلومات 
 .eltern-.offenbach.de/coronawwwالتالي:  لرابطواإلرشادات متوفرة عبر اإلنترنت على ا

 
الوقائية وتفهم ما نواجهه جميعاً من صعوبات في  واإلجراءات وأخيراً نرجوكم تفهم أسباب فرض هذه القيود

االلتزام بالحفاظ على مسافة التباعد مع من تختلطون بهم والتقليل ونرجوكم أيضاً  جائحة كورونا. مواجهة
لنتمكن كلنا من تجاوز األسابيع واألشهر القادمة على أفضل  ،وسمن االتصاالت االجتماعية بشكل ملم

 صورة ممكنة.
 أتمنى لكم جميعاً دوام الصحة والعافية!وفي الختام 

 
 

 
 مع أطيب التحيات                                                      

 
 

 باول ــ غيرهارد فايس
 مدير دائرة المدارس
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