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Elterninformation zum Jahreswechsel und zum Start nach den Weihnachtsferien

اآلباء وأولياء األمور األعزاء،

العدوى المرتفع للغاية في الوقت الراهن وكذلك معدالت العالج واإلشغال بالمستشفيات على مستوى والية السارالند
نظرا لمعدل
ً
َ
والتي هي في تصاعد مستمر ،وبهدف حماية المواطنين من مزيد من االنتشار لعدوى فيروس كورونا ومن أجل ضمان االحتواء
اعتبارا من  .2021/12/11إذ يجري في الوقت الحالي
الحازم لهذه العدوى ،قامت حكومة والية السارالند بتعديل الئحة كورونا
ً
تنظيم إجراءات وتدابير أكثر حز ًما في العديد من والمجاالت.
وفي الوقت ذاته أُدخِ لت كذلك تسهيالت يسمح بموجبها لألشخاص الحاصلين على اللقاح المعزز ( )Boosterاالعفاء من تقديم
شهادة إثبات اختبار يجرى في نفس اليوم الالزمة إلثبات حالة ( 2G-plusوهي :التلقيح كامل الجرعات ضد الفيروس أو الشفاء
منه باإلضافة إلى إجراء اختبار) وهذا يعني أنه يكفي إلثبات حالة  2G-plusتقديم إثبات بتلقي اللقاح المعزز (.)Booster
هذه القواعد والتنظيمات السارية على المجتمع ككل ،سوف تؤخذ في االعتبار أيضًا في االختبارات التي تجرى بالمدرسة مرتين
أسبوعيًا .فإذا كان ابنك/ابنتك قد تلقى بالفعل لقا ًحا كامل الجرعات وتلقى أيضًا إضافة إلى ذلك اللقاح المعزز ( )Boosterوقدم
تجرى مرتين أسبوعيًا بالمدرسة .وبالطبع يمكن له االشتراك
اإلثبات الالزم على ذلك ،فسوف يُعفَى من الخضوع لالختبارات التي
َ
االختياري في برنامج االختبارات الذي تقدمه المدرسة إن أراد ذلك.
صر بإمكانهم تقديمها خارج المرافق المدرسية التعليمية إلثبات
وكما تعلمون ،فإن الشهادات الدائمة التي كان تالميذ المدارس القُ ّ
اشتراكهم في االختبارات المنتظمة التي تجريها المدرسة أو تقديم ما يقابلها من إثباتات أخرى ،والتي كانت صالحة كدليل على حالة
( 2Gالتلقيح كامل الجرعات ضد الفيروس أو الشفاء منه) وحالة ( 2G-plusالتلقيح كامل الجرعات ضد الفيروس أو الشفاء منه
اعتبارا من  .2021/12/23وسوف تسري شهادات إثبات أخرى لتالميذ
باإلضافة إلى إجراء اختبار) ،هذه الشهادات لن تعد سارية
ً
اعتبارا من .2021/01/04
المدارس من القصر
ً
اعتبارا من
صر
بموجب الئحة كورونا الجديدة التي تصبح سارية قانونًا
اعتبارا من  2021/12/11يمكن لتالميذ المدارس من القُ ّ
ً
ً
ذلك التاريخ  2021/12/11أن يستخدموا إلثبات حالة  2Gو ً ،2G-plus
بدال من الشهادات الدائمة ،شهادة اختبار أيضًا ،مثل

الشهادات الصادرة من مراكز االختبارات أو الصادرة من المدرسة التي أجري فيها االختبار  -وذلك ما دام برنامج االختبارات
قائ ًما .وهذا األمر له أهمية بالغة لفترة أعياد الميالد.
ومن أجل ضمان استئناف الدراسة بالمدارس بعد عطلة أعياد الميالد ،تلقَّى جميع تالميذ المدارس من مدارسهم ستة اختبارات
ُجرى االختبار األخير قدر اإلمكان
( )Testkitلكل تلميذ يستطيع كل منهم استخدامها إلجراء االختبار ذاتيًا أثناء العطلة .على أن ي َ
في آخر يوم من العطلة قبيل بدء الدراسة (وهو يوم  ،)2022/01/03ومرفق مع كل اختبار إرشادات موجزة عن كيفية إجراء ذلك
االختبار.
نرجو منكم تقديم الدعم ألبنائكم عند قيامهم باالختبار ،مثل أن تذكروهم أن يجرونه في الوقت الصحيح أو أيضًا أن تساعدوهم أثناء إجراء
االختبار إذا لم يكن بمقدورهم إجراؤه بأنفسهم.
يُرجَى تعبئة استمارة اإلقرار الذاتي بنتيجة االختبار إذا كانت سلبية ،التي تسلمتموها من المدرسة وإعطاؤها ألبنائكم ليأخذوها معهم إلى
المدرسة في أول يوم من أيام الدراسة.
وبالطبع يمكنكمً ،
بدال من ذلك ،تقديم شهادة اختبار صادرة من أحد مراكز االختبارات على أال يكون قد مر على صدورها أكثر من  24ساعة
حتى يوم بدء الدراسة.
أما إذا كانت نتيجة االختبار إيجابية ،فيُرجَى منكم إبالغ عيادة طبيبكم على الفور .وعندئ ٍذ سوف يتم ترتيب كل شيء من هناك .وفي هذه
الحالة لن يكون مسمو ًحا للتلميذ بالذهاب إلى المدرسة في بادئ األمر .كما يُر َجى إبالغ المدرسة أيضًا أنه لن يكون بمقدوره الذهاب إلى
المدرسة.

اآلباء وأولياء األمور األعزاء ،نحن نعَ ّ ِو ُل على مساندتكم لنا من أجل أن نجعل بداية العام الجديد آمنة قدر المستطاع خالل فترة كورونا أيضًا،
لذلك نرجو تفهمكم ومساعدتكم لنا عند القيام بهذا اإلجراء المهم للوقاية من العدوى في المدرسة  -حتى لو لم يكن تقديم اإلقرار الذاتي أو شهادة
االختبار شر ً
طا للمشاركة في الحصص الدراسية أو الرعاية في اليوم األول من المدرسة ،بسبب أهمية إلزامية التعليم وإلزامية الحضور في
المدرسة.
نظرا ألنكم تستفيدون من برنامج آخر لالختبارات في أحد مراكز االختبارات ،فبمقدوركم
إذا لم تكونوا ترغبون في استخدام أدوات االختبار ً
بالطبع إعادة االختبارات إلى المدرسة.

Für Ihr Verständnis sowie jedwede Unterstützung und Kooperation zum Wohl der gesamten
Schulgemeinschaft in den zurückliegenden pandemiegeprägten Monaten gilt Ihnen allen
ein herzliches und aufrichtiges Dankeschön. Trotz aller Einschränkungen und
Herausforderungen durften wir an der GS Dreiländereck eine weitere Etappe im Schuljahr
gut abschließen. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich auf diesem Weg auch im Namen
der Kolleg*innen schöne und erholsame Ferien, frohe Feiertage und einen guten Start ins
!neue Jahr und alles Gute für 2022. Bleiben Sie gesund und behütet
Mit freundlichen Grüßen
Christian Münster
Rektor
Falls Sie die Testkits nicht nutzen möchten und stattdessen lieber das Angebot eines Testzentrums
wahrnehmen, können Sie die Tests selbstverständlich an die Schule zurückgeben.
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