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 العودة الجاءحة لمقاییس التدریجي التخفیف.￼  والثقافة االصلیة اللغة في الخاصة التربیة ودروس االبتدایٴیة المدارس قسم مكتب
. الدراسي الفصل الى  

 الـریـف النـد بـازل كـانـتون فـي االبـتدائـیة الـمدارس سـتبداٴ  ابـریـل نـیسان 29 فـي الـصادر االتـحادي مجـلس قـرار عـلى بـناء
. مجددا مایو اٴیار 11 في التدریس معاودة  

. الشاملة الحمایة مفھوم للتعلیم العودة ھذه برافق  
 صـفوفـھم فـي دراسـتھم لـمتابـعة والـتكمیلیة بـتدائـیةاال مـدارسـھم الـى الـریـف بـازل طـالب سـیعود مـایـو اٴیـار 11 مـن اعـتبارا

 وفـتح الـوبـاء لـمعایـیر الـتدریـجي الـتخفیف مـن كجـزء الخـطوة BKSD الـریـاضـیة و الـتربـویـة الـثقافـة مـدیـریـة اتخـذت. 
. والشباب لألوالد المشترك والتعلیم الشخصیة للقاءات كمكان مجددا والتكمیلیة االبتدائیة المدارس  

الشاملة الحمایة مفھوم  
 االوالد یـعتبروا وال الـبالـغین مـن اٴقـل بـشكل كـورونـا بـفیروس االوالد یـصاب BAG الـعامـة لـلصحة الـفیدرالـي لـلمكتب وفـقا

 الحـمایـة مـفھوم مـتطلبات مـراعـاة شـرط الـدراسـي الـفصل فـي بـالـتعلیم االتـحادي المجـلس یـسمح لـذلـك.  الـوبـاء مسـببات مـن
. الوطنیة  

 یـشمل فـانـھ الحـمایـة وتـدابـیر الـنظافـة الـى بـاالضـافـة الـطالب بـین سـابـقا الـمطبقة الـمسافـة قـواعـد عـلى الـضوء یسـلط ھـذا
. االستثنائیة الحالة ھذه في المدرسیة للعملیات اآلمن الضمان متطلبات اٴیـضا  

:  ھي القصوى واألولویة ، االبتدائیة للمدارس الكانتونات حمایة مفھوم الریاضیة و التربویة الثقافة مدیریة اٴنشأت ذلك لىع بناء
. المخاطر مجموعة الى ینتمون ال الذین األشخاص وكذلك المدارس وموظفي المدارس تالمیذ حمایة  

 الـصفوف فـي ، الـمدارس فـي الـدروس اجـراء ویـتم االلـزامـي الـتعلیم تـطبیق یـتم ، الـمبداٴ  حـیث مـن االلـزامـي الـتعلیم بـنطبق
 والـتكمیلیة االبـتدائـیة الـمدارس الـى بـاالضـافـة.  الـموضـوعـة او بـھا الـمعمول الـمدرسـة لخـطة وفـقا الـعادیـة الـفصول او

. الخاصة والمدارس الموسیقى مدارس على اٴیضا االسترخاء یـنطبق  
 نـصف فـي الـتدریـس سـیناریـو الـى بـالنسـبة مـكثف بـشكل الـتدقـیق BKSD والـریـاضـة الـتربـویـة الـثقافـة مـدیـریـة قـامـت

. الوباء ھذا الى بالنسبة محددة الغیر والمدة الحالي االصابة معدل انخفاض الى بالنظر وذلك كامال الصف او التالمیذ عـدد  
. نصفھم ولیس التالمیذ عدد بكامل اي كامال بالفصل الدراسة بداٴ  BKSD قررت  

: االطفال مراعاة  
 یـتوجـب لـلطالب الـشخصي بـالـحضور االبـتدائـیة الـمدارس فـب الـتدریـس مـعاودة اسـتئناف مـع الـطبیعي الـعرض الـى الـعودة
 الـعمل الـى الـعودة الـنھاریـة الـرعـایـة ودور بـالـمدرسـة الـمتعلقة الـرعـایـة وعـروض الـنھاریـة الـرعـایـة مـراكـز عـلى اٴیـضا

. كالمعتاد  
 تزال ال.  االخرى الحمایة وتدابیر للصحة االنحادي المكتب قبل من اٴقرت التي النظافة للوائح االمتثال ھو لذلك المسبق الشرط

. كورونا بسبب االستخدام میت لم اذا االھل على مستحقة غیر مایو شھر مساھمات  
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