
 ⁄صفحة العنوان 

 الجدول الزمني لإلفراج عن تدابير التقييد في القطاع التعليمي
 

عملية اإلفراج تعاونت في األيام األخيرة وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة بشكل مكثف مع وزارة الصحة وعلماء األوبئة على 

عن تدابير الطوارئ في القطاع التعليمي كجزء من سيناريو اإلفراج الشامل. ستُسمح العودة إلى المدارس في نظام مقيّد على وجه 

ة الخصوص ألولئك الذين أمامهم امتحان الدولة أو البكالوريوس أو امتحانات الشهادة الثانوية أو التخرج. كما سيتمكن التالميذ في المرحل

اإلبتدائية األساسية )الصف األول إلى الخامس( من العودة إلى المدارس على أساس طوعي. أما بالنسبة لآلخرين، بما في ذلك الطالب في 

بعض المدارس الخاصة، فستظل المدارس مغلقة إلى حد كبير حتى نهاية هذا العام الدراسي. يعكس هذا الجدول الزمني الوضع الوبائي 

ورية التشيك وهو جزء من تدابير اإلفراج التي وضعتها وزارة الصحة والحكومة ويمكن تحديثه أو استكماله اعتمادا على الحالي في جمه

تطور الوضع الوبائي. كما سيتم التحديد بشكل مفصل أكثر للمعلومات المتعلقة بإعادة التدريب والتدريب اللغوي والمخيمات الصيفية 

 ات والنشاطات المدرسية بعد الدوام( بشكل تدريجي.والتعليم غير الرسمي )الفعالي

 

. من االلتحاق بالمدارس من أجل االستعداد المتحانات القبول للمدارس الثانوية مايو، سيتمكن تالميذ الصف التاسع ١١ابتداًء من 

ً حضور التالميذ المذكورين أعاله   .شخًصا ١٥مجموعات بحد أقصى ، بل سيتم في لن يكون إلزاميا

 

في مدارس الفنون اإلبتدائية األساسية ومدارس  حضور شخصي في المدرسة أثناء التدريسكون من الممكن أيًضا أن يكون هناك سي

مرة . اللغات الرسمية التي لديها الحق في إجراء امتحان اللغة الوطني وفي دورات اللغة األجنبية لمدة عام واحد مع دروس بدوام كامل

 .شخًصا ١٥ريس في مجموعات تصل إلى التدأخرى، يمكن أن يتم 

 

التدريس بدوام كامل في المدارس  ، و(شخًصا ١٥مجموعات بحد أقصى ) أنشطة المراكز الترفيهيةمايو، سيتم  تجديد  ١١اعتباًرا من 

كما سيتم . التابعة لمالجئ األطفال )األيتام(، وديار األحداث وديار المعوقين وغير المنسجمين، وكذلك في المدارس في المرافق الطبية

 .(مثل مركز اإلرشاد التربوي النفسي، المركز التربوي الخاص)أنشطة مرافق اإلرشاد المدرسي تجديد 

 

مايو، فسيكون من الممكن الحضور الشخصي لتالميذ المدارس االبتدائية )الصف األول إلى الخامس( في األنشطة  ٢٥اعتباًرا من 

سيستمر التدريس عن بعد كجزء من حماية  . ومع ذلك، لن تكون مشاركة التالميذ إلزامية.التعليمية على شكل مجموعات مدرسية

 وبدءاً من هذا التاريخ، سيكون التدريس .ظفين التربويين وغير التربويين وكذلك التالميذ وأفراد أسرهمالفئات المعرضة للخطر من المو

ممكنًا أيًضا في مدارس الفنون االبتدائية ومدارس اللغات الرسمية التي لديها الحق في إجراء امتحانات اللغة الوطنية، وال سيما في 

 صى فيها خمسة أطفال.المراكز الترفيهية التي يبلغ الحد األق

 

وسيصبح ممكناً زيادة هذا العدد وفًقا للظروف ١٥سيكون العدد الموصى به للتالميذ في المجموعة المدرسية الواحدة هو  •

 المحلية، ولكن سيتوجب استيفاء شرط وجود طفل واحد في المقعد الواحد.

مجموعته. سيكون االتصال المتبادل بين المجموعات لن يكون ممكناً تغيير تكوين المجموعات ولن يتمكن الطفل من تبديل  •

 محدوًدا.

لن يُسمح بإجراء المجموعات المدرسية أو النوادي المدرسية أو مجموعات النشاطات ما بعد الدوام خارج المجموعة المكونة  •

 الواحدة.

 سيتم حظر التربية البدنية. •

بائي الحالي والظروف المحلية، وخاصة بإمكانية فصل أما بالنسبة للمقاصف، فسيكون افتتاحها مشروطاً بالوضع الو •

 المجموعات الفردية عن بعضها البعض.

على الرغم من أنه يوصى بارتداء قناع الوجه أثناء الحصة الدراسية، إال أنه سيسمح للمعلم على أن يقرر في ارتداءه من عدمه  •

الجماعية واألنشطة التي تتطلب وجود الطالب بالقرب من حسب الحاجة. سيكون قناع الوجه إلزاميًا عند القيام بالنشاطات 

 بعضهم البعض وال سيما خارج الصف المدرسي وفي المناطق المشتركة في المدارس.

 

 إذا سمح الوضع الوبائي بذلك، فمن المتوخى سماح إجراء استشارات أو أنشطة تعليمية عرضية للتالميذ في - ٢٠٢٠يونيو 



 المرحلة اإلعدادية )الصف السادس إلى التاسع( والثانوية.

 

 ، من المتوقع تنفيذ امتحانات الدخول الموحدة وامتحانات الدخول إلى المرحلة الثانوية.في حزيران/يونيو

 skolstvi-oblasti-v-opatreni-uvolnovani-http://www.msmt.cz/harmonogramمن  مستمد

 

 ٢٠٢٠مايو  ٤تم التحديث في 

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

