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 396/05/2020 - مطبوعات

 کندیم دا یادامه پ ت  گباور: آموزش در مدارس استثنا  ر یوز 

 آموزش   تیبازگشت دوباره فعال

 را منتش  کرده است:  ر یز  هیانیوزارت آموزش و پرورش ب

از رشد  بای  یپشت یبر رو  د یبا تأک ،ی  پرورش اعالم کرد مدارس استثناامروز وزارت آموزش و 

مدارس  یهاشوند. کالس ی  ، بازگشا(PMD) و حرکت   در کنار رشد جسیم (MD) روای  

با تمام افراد  نیاز ا شیپ کرد یرو  نی. اند ی  گکار خود را از رس یم  2020مه  25از  ی  استثنا

 .است مدارس هماهنگ شده انیدمربوطه و متص

وع  شیدر نظر دارد پ الت  یدولت ا»گباور اظهار داشت:   وونیآموزش و پرورش، ا ر یوز  از رسر

موضوع در مورد  نیهمه فراهم کند. ا یامکان بازگشت به مدرسه را برا تابستای   التیتعط

 دارند و از نظر پزشیک از ین ی  مورد نظر به آموزش استثنا یهاکه در تمام حوزه  آموزای  دانش

لطمه  نیشی  یمدارس ب یلیتعط جهیافراد در نت نیچرا که ا کند،وجود ندارد هم صدق یم منیع

 حرکت   یکیی   و رشد ف رشد روای   یبرا ی  افراد حاض  در مدارس استثنا نکهیرا متحمل شدند. ا

 «. خوب است ار یخود بازگردند، بس یهابه کالس ندهیقادر خواهند بود در هفته آ

 مدارس دانش ،ی  از مدارس استثنا یار یبس
ً
 لیالتحصفارغ یکه امسال برا  آموزای  مخصوصا

وع   یکار آموزش حضور   لیآور  23از  کردند،شدن تالش یم خود را از رس گرفتند. با رسر

مدارس را هماهنگ کند. بخش اعظم  ر یبا سا ها اتیاست عمل لیما ها، دولت محیلکالس

در  ها تیمراحل دستورالعمل رفع محدود ی   در اول جتمایعا موزشو مدارس آ ی  مدارس استثنا

داشت.  مختلف   لیدل  ی  مدارس استثنا نیدر آغاز کار آموزش در ا ی  نظر گرفته شده بودند. تأث

آموزان دانش دیهو سازمان ژهیو  مت  یمفاد پروتکل ا ،یکیی   و فاصله ف مقررات بهداشت   تیرعا

 ژهیو  یهاجزو چالش PMD و MD ی  مدارس استثنا یراها، به خصوص بو حمل و نقل آن

آموزان و مراکز مراقبت بهی  از دانش یبرا لیدل ی   دست اندرکاران بودند. به هم یرو  شیپ

 .بود از ین یشی  یب تیبه شفاف ،آموزشر 

اتمام دانش نکهیا یبرا ش فعیل یعادی  غ طیآموزان در رسر  به شکل برابر به مدرسه دسی 

مدارس در  یبرا ژهیطرح و  کی د یمدرسه با انیمدارس و متصد داشته باشند، مقامات نظاری  

مدارس در مدارس  تیر یمد ی   ب تیمثلث مسئول کیاز  و به عنوان بخشر  ند ی  نظر بگ

تمام  کند حاصل یم نانیطرح مدرسه اطم نیبه اجرا در آورند. ا PMD و MD ی  استثنا

به مدرسه  توانند قادر به حضور در مدرسه هستند، یم که از نظر پزشیک  آموزای  دانش
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گردد که در   هیآور تهطرح شفاف و الزام کی سینو شیتوافق شود و پ د یبا نیبازگردند. با والد

از آموزش  تابستای   التیمختلف تا آغاز تعط آموزشر  یهاگروه  ا یآموزان که دانش  ی  آن روزها

 در چارچوب برنامه کار  د یروزها با نیمشخص شده باشد. ا ند،ی  گبهره یم یحضور 
ً
 یحتما

 یهاو پروتکل الزامات بهداشت   ،یمربوط به فاصله گذار  ی   شوند. قوان میروزانه مدارس تنظ

 ر یهم مانند سا ی  استثنا رسشوند و در مدا تیمدارس رعا یبه دقت از سو  د یبا ضدعفوی  

 یتر کوچک  آموزشر  یهاپرسنل موجود، گروه تیففضا و ظر  انی   با توجه به م د یمدارس با

 .شود لیتشک

از  یکیاست،  لیکه هنوز تعط  ی  مدرسه استثنا نیآخر  ی  بازگشا»گباور اظهار داشتند:   ر یوز  

بوده است. تمام افراد مشارکت کننده اطالع دارند که مدارس  الت  یمهم دولت ا یهاتیاولو 

موارد  د یتمرکز دارند و با رشد روای   یبر رو  و حرکت   کیی   در کنار کمک به رشد ف ی  استثنا

ند، در نتیجه باید تمام طرفی   در مورد مسائل مهم به بحث و در  یاژهیو  ایطیاحت نظر بگی 

دازند. مقررای  که هم اکنون به تأیید یم رسند یک سنگ بنای بسیار خوب در تبادل نظر بیر

این مدارس استثنای  امکان بدهیم دوباره به کالس  آموزاندهند تا به دانشاختیار ما قرار یم

برگردند و پشتیبای  لزم را دریافت کنند. بنده به شخصه از این اتفاق بسیار خوشحال 

 «هستم. 

را در اینجا مشاهده کنید:  PMDو  MDتوانید پیام مدرسه درباره بازگشای  مدارس استثنای  یم

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung

2020/200519/index.html-Schulmail/Archiv/ 

 

 پرسش
ً
مطرح   0211 5867-3505با دفت  مطبوعات وزارت آموزش و پرورش، به شماره د های خو لطفا
 . کنید 

 

ن مطبوعات  به صورت آنالین روی وب هم در  www.land.nrw سایت دولت ایالت  به آدرس این مت 
س قرار دار   د. دست 
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