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 إرشادات الحضور اإلجباري الموقوف 
 

ة من جائحة كورونا. غير أن  تعمل مدارس برلين بنظام الحضور في ظل المرحلة الحالي
 الحضور اإلجباري موقوف حتى موعد غايته  

                                                                       . أي أن التالميذ لديهم إمكانية الحضور إلى المدرسة أو التعل م من المنزل  2022فبراير  28
                                       بعد إلغاء ولي األمر التسجيل كتابي ا أو 

 راشد التسجيل بنفسه. ويجب في هذا الصدد مراعاة ما يلي: إلغاء التلميذ ال
 

 بوجه عام 
ها للوقاية الصحية إلى    ترمي المدارس من خالل تدابير

تمكين التالميذ من استئناف الحضور إلى المدرسة. التعليم المباشر  
همية خاصة في مرحلة   هو القاعدة األساسية. وله أ داخل الفصول 

هيدية.  بدء المدارس وفي   السنوات التعليمية الختامية والفصول التم
 

                                                        يسري نظام الحضور أيض ا على الدعم التكميلي واإلشراف. يمكن 
                                                   في حال تعر ض الكوادر المتخصصة لظروف صعبة االستعاضة  

 ص إلى الساعة   06:00عن الفترة من الساعة 
   07:30م واختزالها على األقل إلى الفترة من الساعة   06:00

 م.  04:00لى الساعة  ص إ
 

                                                          في حال رغبة التالميذ في التعل م من المنزل وليس من المدرسة  
بدافع الوقاية من العدوى،   2022فبراير  28حتى موعد غايته 

فيجب على األوصياء القانونيين أو التالميذ البالغين سن الرشد إبالغ  
ويكون   –                                                   المدرسة بهذا األمر كتابي ا دون االلتزام بصيغة معينة  

                                            على أقصى تقدير بدء ا من اليوم الدراسي األول                   اإلبالغ مسبق ا أو
 الذي سيتغيبون فيه.  

 
                                                               يجب أن تكون فترة التعل م من المنزل أسبوع ا دراسي ا واحد ا على  
                                                         األقل. ليس من المنصوص عليه التعل م من المنزل لبضع ساعات  

ة هي الجهة المنوطة بالبت في   أو لبضعة أيام. وإدارة المدرس
هذه القاعدة. يجب على تالميذ المدارس  قرارات االستث  ناء من 

هنية فضال  عما  التنسيق مع مؤسسة التدريب المهني التابعين   سبق                 الم
 لها.  

 
                                                يمكن للتالميذ أيض ا حضور الحصص الدراسية بانتظام 

                                                 داخل المدرسة قبل الموعد الم علن عنه في البداية. 
 
                                                         ي سج ل الغياب الطوعي عن الحصص الدراسية داخل المدارس بعد  

                                                                اإلجازة الشتوية على أنه غياب م عذر في الشهادة على النحو التالي:  
                                                                   "... استفاد من خيار التعل م من المنزل في الفترة من ... إلى ...." 

 hat vom … bis zum … von der Option der …„)باأللمانية: 
Nichtteilnahme am Präsenzunterricht Gebrauch 

gemacht."( 

 

 الواجبات المدرسية المخصصة للمنزل 
هام التعل م التي                                                       يجب على التالميذ في المنزل إنجاز م

ها المدرسة في فترة الغياب. كما يجب عليهم فضال  عما                                                               التي تحدد
ها  سبق  مواكبة المحتويات التي يتم تدريس

في الفصول الدراسية داخل المدرسة. قد يكون لتلك المحتويات  
همية في االمتحانات.     أ

 
 أما بالنسبة ألطفال المدارس االبتدائية، فيجب على الوالدين  

 التأكد من أن أطفالهم ينجزون  
هام التعل م في المنزل. إذا تغيب تلميذ عن المدرسة االبتدائية ألكثر                                                                     م

من خمسة أيام دراسية، فمن المنصوص عليه إجراء مقابلة مع  
هام التعل م. يمكن بالتنسيق مع الوالدين إجراء                                                                  المدرسة لمناقشة م

هاتفي ا.                                            المقابلة بالمنزل أو رقمي ا أو 
 
 

هذه المحادثة                              مفيدة أيض ا في مدرسة متخصصة   يمكن أن تكون مثل 
 في دعم التربية الخاصة أو مع تالميذ يعانون من 

 ظروف تعليمية منزلية صعبة.  
 
                                                                 ويمكن إجراء المقابلة أيض ا في المدرسة بناء  على دعوى يتوج ه بها  

                         الم عل  م إلى الوالدين. 
 

                                                      ال حق للتعل م من المنزل تحت إشراف مدرسي. تقرر المدارس  
 العروض الممكنة وإلى أي مدى،  

 مع األخذ في االعتبار العدد المتاح من الموظفين. 
 

 تقييم األداء 
 Iالمدرسة االبتدائية والمرحلة الثانوية 

يسري على التالميذ ما يلي: إذا فاتتهم أعمال الفصل بسبب الغياب،  
إلنجاز ما فاتهم   2022مارس  11                     ي تاح لهم موعد غايته فسوف  

هذا الموعد بدوره مع تقديم العذر،   بأثر رجعي. في حال تفويت 
فيمكن احتساب الدرجة بالقياس على مجموع األداءات البديلة  

 المحققة. 
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 المرحلة الثانوية العليا 

لعليا                                                             يتعي ن كما في السابق كتابة االمتحانات في المرحلة الثانوية ا
                                                          داخل المدراس لتشكيل الدرجات. فإذا تعذ ر تشكيل الدرجات في  

هيلية بسبب األداءات غير المحققة                    بع ذر أو بال ع ذر   –المرحلة التأ
 يمكن أخذ العواقب التالية في الحسبان:  –
 عدم القبول في امتحانات الشهادة الثانوية أو  •
 البقاء لإلعادة أو   •
 الخروج من المسار التعليمي.   •

 

 المدارس المهنية و  
 مراكز المراحل العليا

هنا بالحضور داخل المدارس    تنعقد االمتحانات وأعمال الفصل 
مع تطبيق لوائح النظافة الصحية والمسافة اآلمنة السارية. االلتزام  

 األساسي  
 بالحضور في المسارات التعليمية  

هنية مستمر دون تغيير.   بالمدارس الم
هو في سابق عهده   هو ما يعني أن الحضور إلزامي كما   و

 في المائة على األقل   70وبنسبة 
هنية    في المسارات الم

                    (. وتقد  م المدارس  IBAواإلعداد للتدريب المهني المتكامل )
 االستشارات المناسبة للتالميذ. 

 
 

 
 التدريبات العملية 

 جتماعية                                                ت عد  التدريبات العملية بالشركات والتدريبات اال
                                                            جزء ا ال يتجزأ من الفعاليات المدرسية. كما تنطبق عليها أيض ا  

 اللوائح الخاصة بإلغاء الحضور اإلجباري حتى موعد غايته  
 .  2022فبراير  28

 
 تستمر التدريبات والمراحل العملية في المدارس 
هنية ومراكز المراحل العليا مع الحفاظ على    الم

                                                         التدابير الالزمة للوقاية من العدوى. إذا تعذ ر تقديم عروض  
 للتدريبات أو المراحل العملية بسبب  

 الجائحة، فيجب على التالميذ أداء إنجازات بديلة ذات صلة  
 بالتدريب العملي المهني.  

 

 أعمال المقارنة  
  8بالصف 
 (  VERA 8) 8مقارنة بالصف تبدأ أعمال ال

وهي إلزامية. تتوفر   2022قبل الثامن والعشرون من فبراير 
 خيارات مشاركة مرنة 

 للتالميذ الذين  
                      يتعل مون من المنزل.  

 

 بطاقة التلميذ باعتبارها  
 دليل االختبار

تعتبر بطاقة التلميذ خارج أيام العطالت بمثابة دليل االختبار  
يشاركوا في الفصول الدراسية داخل المدارس  للتالميذ الذين لن 

 . 2022فبراير   28حتى الموعد المحدد بتاريخ 
 

 وتسري إلزامية الحضور في 
 الحاالت التالية 

 (                                           مع استثناء المجموعات الم عر ضة لخطر اإلصابة)
االمتحانات؛ رغم ذلك، يمكن في ظل اشتراطات معينة إجراء   •

                               الفيديو أيض ا للتالميذ الذين ال  امتحانات شفوية عبر مؤتمرات  
 ينتمون إلى المجموعات المعرضة لخطر اإلصابة 

 االمتحانات في المراحل الثانوية العليا  •
اختبارات تحديد المستوى والقبول في حالة الطلب المفرط   •

على المدارس، على سبيل المثال في سياق االلتحاق بإحدى  
 المدارس الثانوية 

هم  •  التعليمي الخاص:                         بناء  على تحديد مسار
مدارس النخبة الرياضية، مدرسة الموسيقى الثانوية كارل  
فيليب إيمانويل باخ، مدرسة الباليه والفنون الحكومية في  

 برلين 
 
 

التحرير والتصميم: إدارة مجلس الشيوخ للتعليم والشباب  
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