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وزیر گباور :آموزش در مدارس استثنات ادامه پیدا یمکند
بازگشت دوباره فعالیت آموزش
وزارت آموزش و پرورش بیانیه زیر را منتش کرده است:
امروز وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد مدارس استثنای ،با تأکید بر روی پشتیبای از رشد
روای ) (MDدر کنار رشد جسیم و حرکت) ، (PMDبازگشای شوند .کالسهای مدارس
استثنای از  25مه  2020کار خود را از رس یمگیند .این رویکرد پیش از این با تمام افراد
مربوطه و متصدیان مدارس هماهنگ شده است.
وزیر آموزش و پرورش ،ایوون گباور اظهار داشت« :دولت ایالت در نظر دارد پیش از ررسوع
تعطیالت تابستای امکان بازگشت به مدرسه را برای همه فراهم کند .این موضوع در مورد
دانشآموزای که در تمام حوزههای مورد نظر به آموزش استثنای نیاز دارند و از نظر پزشیک
منیع وجود ندارد هم صدق یمکند ،چرا که این افراد در نتیجه تعطییل مدارس بیشیین لطمه
را متحمل شدند .اینکه افراد حاض در مدارس استثنای برای رشد روای و رشد فیییک حرکت
قادر خواهند بود در هفته آینده به کالسهای خود بازگردند ،بسیار خوب است».
ً
بسیاری از مدارس استثنای ،مخصوصا مدارس دانشآموزای که امسال برای فارغالتحصیل
شدن تالش یمکردند ،از  23آوریل کار آموزش حضوری خود را از رس گرفتند .با ررسوع
کالسها ،دولت محیل مایل است عملیاتها با سایر مدارس را هماهنگ کند .بخش اعظم
مدارس استثنای و مدارس آموزش اجتمایع در اولی مراحل دستورالعمل رفع محدودیتها در
نظر گرفته شده بودند .تأثی در آغاز کار آموزش در این مدارس استثنای دلیل مختلف داشت.
رعایت مقررات بهداشت و فاصله فیییک ،مفاد پروتکل ایمت ویژه و سازماندیه دانشآموزان
و حمل و نقل آنها ،به خصوص برای مدارس استثنای  MDو  PMDجزو چالشهای ویژه
پیش روی دست اندرکاران بودند .به همی دلیل برای مراقبت بهی از دانشآموزان و مراکز
ر
آموزش ،به شفافیت بیشیی نیاز بود.
برای اینکه تمام دانشآموزان در ررسایط غیعادی فعیل به شکل برابر به مدرسه دسیش
داشته باشند ،مقامات نظاری مدارس و متصدیان مدرسه باید یک طرح ویژه برای مدارس در
نظر بگیند و به عنوان ر
بخش از یک مثلث مسئولیت بی مدیریت مدارس در مدارس
استثنای  MDو  PMDبه اجرا در آورند .این طرح مدرسه اطمینان حاصل یمکند تمام
دانشآموزای که از نظر پزشیک قادر به حضور در مدرسه هستند ،یمتوانند به مدرسه
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بازگردند .با والدین باید توافق شود و پیشنویس یک طرح شفاف و الزامآور تهیه گردد که در
ر
آموزش مختلف تا آغاز تعطیالت تابستای از آموزش
آن روزهای که دانشآموزان یا گروههای
ً
حضوری بهره یمگیند ،مشخص شده باشد .این روزها باید حتما در چارچوب برنامه کاری
روزانه مدارس تنظیم شوند .قوانی مربوط به فاصله گذاری ،الزامات بهداشت و پروتکلهای
ضدعفوی باید به دقت از سوی مدارس رعایت شوند و در مدارس استثنای هم مانند سایر
ر
آموزش کوچکتری
مدارس باید با توجه به میان فضا و ظرفیت پرسنل موجود ،گروههای
تشکیل شود.
وزیر گباور اظهار داشتند« :بازگشای آخرین مدرسه استثنای که هنوز تعطیل است ،ییک از
اولویتهای مهم دولت ایالت بوده است .تمام افراد مشارکت کننده اطالع دارند که مدارس
استثنای در کنار کمک به رشد فییک و حرکت بر روی رشد روای تمرکز دارند و باید موارد
احتیایط ویژهای در نظر بگیند ،در نتیجه باید تمام طرفی در مورد مسائل مهم به بحث و
تبادل نظر ربیدازند .مقررای که هم اکنون به تأیید یمرسند یک سنگ بنای بسیار خوب در
اختیار ما قرار یمدهند تا به دانشآموزان این مدارس استثنای امکان بدهیم دوباره به کالس
برگردند و پشتیبای لزم را دریافت کنند .بنده به شخصه از این اتفاق بسیار خوشحال
هستم».
یمتوانید پیام مدرسه درباره بازگشای مدارس استثنای  MDو  PMDرا در اینجا مشاهده کنید:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung
/Schulmail/Archiv-2020/200519/index.html

ً
لطفا پرسشهای خود با دفت مطبوعات وزارت آموزش و پرورش ،به شماره  0211 5867-3505مطرح
کنید.

این ن
مت مطبوعات به صورت آنالین روی وبسایت دولت ایالت به آدرس  www.land.nrwهم در
دستس قرار دارد.
خطمش حریم خصویص برای رسانههای اجتمایع

