
Grundschule Thomas Müntzer 

                                    أعزائي أولیاء األمور واألوصیاء القانونیین ،                                                               

ـمن   بــارآ  ـت ــیــآ  2021أـبریــل    19أـع أســـــــاســـ شـــــرطــآ  ـبي  ـــل ســـ ـكورونــا  بــار  ـت أـخ ـكون  ـــی دـخول    ســـ ـمن  ـكن  ـم ـت ـت أن  ـتى  ـح
                                                                                                 المدرسة.

ا   2021أبریل   19اعتـباًرا من   ، یجوز للتالمـیذ دخول مـباني الـمدرســـــة فقط والمشـــــاركة في دروس وجھـً لوجھ وكذلك في رعایة   
ا شـــــھادة اختـبار فیروس كوروـن  الســـــاـعة على األـقل)  42إذا ـكان ـلدیھم تـحدـیث یومي (قـبل  ا الـمدارس االبـتدائـیة  الطوارئ التي تنظمـھ

                                                                                                    بنتیجة أختبار سلبیة أو أختبرت نفسك في المدرسة یومیآ.         

اء ثم یكون یوم االختـبار األول ھو  دأ األســــبوع بیوم الثالـث ا یومي االثنین والخمیس ، ویـب ام االختـبار في ـمدرســــتـن ا تكون أـی ـعادةً ـم
.                                                                        الثالثاء  

 

                                                                                                                  یمكن الوفاء بااللتزام من خالل

أختـبار ســــلبـیة تم أجراؤـھا في مركز أختـبار أو عـیادة طبـیب او مـكان  تـبار ـعادي بنتیـجةخ_ شـــــھادة أختـبار كوروـنا ســــریع أو أ)1
                                                                              أخر.

                                                              بیان حول االختبار الذاتي المنزلي لفیروس كورونا بنتیجة اختبار سلبیة ؛_)2

ا إقرار  )_3  ــة. مطلوب ھـن درســـ ة فور دخول الـم االت فردـی ار ذاتي في ـح اء  إجراء اختـب دین / األوصـــــی ة من الواـل الموافـق خطي ـب
                                                                              القانونیین

 

                                        :التالي السریع على الموقع كورونایمكن الوصول إلى الفیدیو الذي یشرح كیفیة استخدام اختبار 

https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/weitere-themen/corona-aktuell.html#tab6-
bb1c689626de  

 

من ــاًرا  اعتب اإللزامي  ــار  االختب ــدیم  تق ــل    19  مع  مرة   2021أبری ــل  ــدی التب نموذج  اإللزامي كجزء من  الحضــــور  تطبیق  یتم   ،
                                                                                أخرى

 

                                                                                                                               :موثوقیة االختبارات

ذاتي  غـالب  ار اـل ائج االختـب ة نـت اعـل البولیمیراز   ســــریعـی ارات تـف ل اختـب ة مـث ــت موثوـق ة لیســـ ذاتـی ارات اـل صــــحیحـة ، لكن االختـب
                                                                                 المتسلسل

ــتباه في اإلصــابة بعدوى ویتم التشــخیص فقط من خالل اختبار لنتیجة اإلیجابیة مع اختبار ســریعتشــیر ا  مناســب في البدایة إلى االش
                                                                                                                         .  الالحق والتقییم الطبي

ــالمة المھنیة في   ــلبیة لالختبار الذاتي ، فإن البیانات الواردة في مالحق خطة النظافة المتعلقة بالعدوى والســ حتى مع وجود نتیجة ســ
ــار األعراض   د ال یتم إحضـــ دارس من أـجل كوفـی ذ الـم ا: تالمـی ــً ا, تنطبق أیضـــ ا یتعلق بفیروس كوروـن دارس في براـندنبورغ فیـم الـم

حــاال اـل أو  رض  ـم ـل ـل وذجـیــة  ـم ـن یــد  اـل وـف ـك ل  وھــة  ـــب مشـــ اـل ى 19ت  إـل ھــا  إرســـــــاـل أو  ــرة  بــاشـــ ـم اـل ــریــة  األســـ ئــة  ـی ـب اـل ي  ـف
                                              المدرسة

توفون     ة في حاالت فردیة ، فإنھم یـس إذا أراد األوصـیاء القانونیون أو اضـطروا إلى دخول المدرـس م        أ من قانون  17متطلبات القـس
ـتقــدـی ـخالل  ـمن  الـخـتاالـحـتواء  ـیوـمیــة  شـــــھــادة  ـكورونــام  اـخـتبــار    بــار  أو  ســــــلـبي ســـــرـیع  بــاـخـتبــار  ـكورونــا  ـلـفـیروس  آـخر 

                                                              نتیجة.

عدوى أو أي نتیجة لطالب أو األوـصیاء القانونیین في المنزل أو إذا لم یقدموا ـشھادة طبیة تؤكد عدم وجود  لإذا لم یتم إجراء االختبار   
ـی (ـل أـخرى  یــة  وـم ـی یــة  ـب ـــل ســـ بــار  ـت ن  اـخ ـم ر  ـث أـك ،  24س  ر ســـــــاعــة)  ـی ـغ وجــھ  ـل ا  ھــً وـج الــدروس  ي  ـف مشـــــــاركــة  اـل فــإن 

                                                                            ممكنة.

https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/weitere-themen/corona-aktuell.html#tab6-bb1c689626de
https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/weitere-themen/corona-aktuell.html#tab6-bb1c689626de


ــاركون في دروس عن بعـد لمجموعـة التعل م ویتم تزویـدھم بمھـام التعلم بخالف  یقضــــي الطالب وقـت التعلم في المنزل ، ویشـــ
 .                                                                                    ذلك

                                  ال یمكن استخدام عدم المشاركة في التدریس وجًھا لوجھ الناتج عن مبادرة المرء كسبب لطلب التكرار

 

                                                                                   .أ من قانون االحتواء السابع  17الدخول وفقًا للمادة  حظر  

أو اختبار   حدثة یومیًا الختبار ســریع  ال یجوز دخول مباني المدرســة إال إذا قدم التالمیذ والعاملون في المدرســة دلیالً على شــھادة م
ا  آخر لفیروس كورونا بنتائج اختبار ســلبیة مرتین في األســبوع ، أو إذا كان یقدم التالمیذ دلیًال على نتیجة اختبار ســلبیة ، احمل إقرارً 

                                                                                        بالموافقة من الوصي القانوني إلجراء اختبار ذاتي في المدرسة.

                                                                                                                                        إطار قانوني

االحتواء الذي ینظم حظر االلتحاق بالمدارسقانون  -                                                    § 17a der 7. SARS-CoV-2- 

1)  اعتـباًرا من 19  أبرـیل 2021  ، یُحظر الوصــــول إلى الـمدارس وفقـًا للقســــم 17  الفقرة 1  البـند 1 على میع األشـــــخاص اـلذین ال 
وجود بعــدم  یتعلق  فیمــا  المعنیــة  للمــدرســـــــة  اختبــار  نتیجــة  على  دلیــل  تقــدیم  بفیروس  یســــتطیعون   كورونــا   إصـــــــابــة 

                                                                              السارس.

ــخاص الذین  ــة المعني. ال ینطبق حظر الدخول على األشــ ــارة إلى ھذا في منطقة مدخل المدرســ یجرون اختباًرا للعدوى  یجب اإلشــ
 بفیروس كوفید  فور دخولھم المدرسة , إذا كان ت نتیجة االختبار إیجابیة,                                                                    

خیــارات   من  كــاٍف  عــدد  لــدیھــا  الـتي  المــدارس  عـلى  فـقط  یـنـطـبق  الــدخول  الـفور.  حـظر  عـلى  المــدرســـــــة  مغــادرة    یجــب 
                                                                                          االختبار.

ــة    )2 یجب على الطالب وموظفي المدرســة تقدیم نتیجة اختبار ســلبیة یومیة على یومین غیر متتالیین في األســبوع تحددھما المدرس
.                                                                                                                                            المعنیة  

للتطبیق الذاتي من قبل أشـــخاص عادیین (اختبار ذاتي) ، والذي تم إجراؤه بدون   ســـریعاالختبار مبنیة على اختبار  إذا كانت نتیجة  
لســن القانونیة ، یجب على الوصــي القانوني لھذا الشــخص  إشــراف مھني ، یجب على الشــخص الذي تم اختباره ، أو إذا لم یكن في ا

..                                                                                                     التوقیع على شھادة نتیجة االختبار كدلیل  

                                                                                                                                     مع كل التمنیات

                                                                                                                                K.Obenhaus 

                                                                                                                                            المدیرة

                                                                                                                                          :ستمارةالا

مع نتیجة اختبار سـلبیة ألطفال المدارس   كورونا  لفیروس سـریعأ من قانون االحتواء بشـأن تنفیذ اختبار ذاتي    17شـھادة وفقًا للمادة  _
                                                                                                                              والعاملین في المدارس

                                                            فیروس كورونا في المدرسة.  إعالن الموافقة على إجراء االختبارات الذاتیة ل  _

 _                                                                                         كورونا الذاتیة.  یم المدرسة الختباراتإقرار حول تقد


