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  –معلومات صحفية 

 

المتاحف ومدارس الموسيقى بإعادة فتح الموافقة على السماح 

 من بداية ودور مواصلة التدريب والنصب التذكارية 

 األسبوع القادم

 
الثقافية الحذر والمسؤول للمنشآت فتح تسمح بالالواليات األلمانية حكومات قرارات 

 ودور التكوين السياسي ومواصلة التدريب للصالح العام

 

 في بيان لها:تصرح وزارة الشؤون الثقافية والعلوم 

 

يمكن في األسبوع المقبل أن تفتح المتاحف والمعارض ومدارس الموسيقى والنصب 

التذكارية والدور الخاصة والعامة لمواصلة التدريب للصالح العام، مثل المدارس 

الشعبية، أبوابها الستقبال الجمهور مرة أخرى. ويشترط للسماح بالفتح االلتزام الصارم 

والنظافة الصحية التي تستدعيها جائحة كورونا. وفي  بقواعد الحفاظ على مسافة األمان

هذا اإلطار يجب في المتاحف والمعارض والنصب التذكارية االلتزام بارتداء الكمامات. 

الدروس تقديم أما بالنسبة لمدارس الوسيقى فتكون عملية الفتح في البداية مقتصرة على 

على نتائج المجالس االستشارية  الفردية استنادًا إلى قرار الحكومة المحلية المبني

واألوامر المحددة يمكن معرفتها من خالل أبريل.  30المحلية للواليات األلمانية بتاريخ 

االطالع على المرسوم الجديد للحماية من فيروس كورونا الصادر عن حكومة والية 

ن الدور وكل ممايو.  4شمال الراين وستفاليا المحلية والذي تم وضعه قيد التنفيذ في 

والمنشآت المعنية بقرار إعادة الفتح يرجع إليها القرار بشأن تحديد توقيت وكيفية تحقيق 

 ذلك.

 

بونزجن، الوزيرة المحلية للشؤون الثقافية والعلوم: -وفي هذا اإلطار تقول إيزابيل بفايفر

"أنا سعيدة للغاية بقرار إعادة الفتح الحذر للمتاحف والمعارض ومدارس الموسيقى 

اعتباًرا من األسبوع القادم. هذا القرار يمثل بارقة أمل هامة للقطاع الثقافي. وتوصية 

الدولة األلمانية والواليات تمثل خبًرا جيدًا للدور والمنشآت ذات الصلة، وأيًضا للفنانين 

في والية شمال الراين وستفاليا. وما أسعدني بشكل خاص هو إتاحة اإلمكانية مرة 

 ألجواء الفنية عن قرب".أخرى لمعايشة ا

 

ويعقب كالوس كايزر، سكرتير البرلمان األلماني في وزارة الشؤون الثقافية ومواصلة 

التدريب، على القرار بقوله: "من خالل قرار إعادة فتح منشآت مواصلة التدريب 

الخاصة والعامة فإن الحكومة المحلية توضح مدى أهمية مواصلة التدريب في والية 

ومما ال شك فيه أن االلتزام الصارم بقواعد النظافة  شمال الراين وستفاليا بالنسبة لها.

يمثل تحديًا كبيًرا أمام الدور والمنشآت المعنية الصحية والحفاظ على مسافة األمان 

بقرار إعادة الفتح. ومع ذلك فنحن الحكومة المحلية لدينا ثقة كبيرة في أن المسؤولين 

ابيع على "مالزمة البيت" فبعد مرور أسسوف يستأنفون عملهم بحرص ووعي بالغ. 

سوف يسعد الكثيرون بأن تتاح لهم اإلمكانية مرة أخرى للمشاركة بأنفسهم في عروض 

مواصلة التدريب التي تقدمها الجهات ذات الصلة. ونحن نعي جيدًا أن هذا الفتح ال يعني 
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التغلب على كل المشكالت الناجمة عن أزمة كورونا والتي تعاني منها مؤسسات 

التدريب. ولذلك فسوف نواصل تكريس جهودنا من أجل تقديم حل مالي يفيد  مواصلة

 "قطاع مواصلة التدريب للصالح العام.

 2من  2صفحة 

 

إن كانت لديك أي استفسارات الحقة بخصوص البيان الصحفي فيرجى التوجه إلى المركز الصحفي لوزارة الشؤون الثقافية 

 .4790-896 0211والعلوم، تليفون: 

 

 www.land.nrwهذا النص الصحفي متاح أيًضا في اإلنترنت من خالل زيارة موقع الحكومة المحلية على الرابط 

 

 ملحوظة خاصة بحماية البيانات في وسائل اإلعالم االجتماعية

http://www.land.nrw/

