
 (٢٠٢٠ أبريل ٣٠صالح من )مقترح اإلفراج عن القيود الموضوعة في المدارس والمرافق المدرسية 

 

 أبريل ٢٧و ٢٠اإلثنين 

 ٥األنشطة الفردية للطالب في العام األخير من الدراسة، دائًما بحد أقصى  - الجامعات )المؤسسات العلمية واألكاديمية( •

ت أشخاص. يتعلق األمر، على سبيل المثال، باالستشارات أو االمتحانات الفردية وال سيما االمتحانات النهائية أو امتحانا

التخرج من الجامعات. سيكون من الممكن أيًضا زيارة المكتبات أو غرف المطالعة بشكل فردي، ولكن فقط لغرض االستالم أو 

 التقديم.

 ٥بحد أقصى ومع ذلك، مرة أخرى،  - أبريل، ينطبق ما سبق أيًضا على سنوات أخرى من التعليم العالي ٢٧اعتباًرا من  •

 .االستشارات واالختبارات والتدريس السريري والتدريب العملي والممارسةالحتياجات  أشخاص

 

 مايو ١١اإلثنين 

حصريًا لغرض التحضير للتخرج  - طالب السنوات األخيرة من المدارس الثانوية والمعاهد الفنية والمدارس المهنية العليا •

 تلميذا. ١٥أقصى بحد  -واالمتحانات النهائية وامتحانات التخرج 

 ١٥بحد أقصى  - حصريًا لغرض التحضير المتحانات القبول للمدارس الثانوية - تالميذ الصف التاسع من المدارس االبتدائية •

 تلميذا.

ال ينطبق القيد على التدريس السريري والتدريب العملي ) تلميذا ١٥بحد أقصى  - طالب الكلية من جميع السنوات الدراسية •

 (والممارسة

وفي التدريس في مدارس الفنون االبتدائية ومدارس اللغات الرسمية التي لديها الحق في إجراء امتحان اللغة الوطني  •

 .تلميذا ١٥بحد أقصى  -دورات اللغة األجنبية لمدة عام واحد مع دروس بدوام كامل 

 .تدريس بدوام كامل في المدارس التابعة لبيوت األطفال )األيتام( وديار األحداث وديار المعوقين وغير المنسجمينال  •

 التدريس في المدارس في المرافق الطبية. •

 

 مايو ٢٥اإلثنين 

أنشطتهم االختيارية بعد إمكانية الحضور الشخصي لتعليم تالميذ المرحلة االبتدائية األساسية )الصف األول إلى الخامس( وفي  •

 تلميذا )طفل واحد في المقعد(، دون إمكانية تغيير تكوين المجموعات. ١٥بحد أقصى  - الدوام على شكل مجموعات مدرسية 

 

 في موعد ال يسبق األول من يونيو/حزيران

 المدارس المهنية العلياإمكانية إجراء امتحانات الشهادة الثانوية وامتحانات التخرج في الجامعات ومعاهد الفنون و •

 -إمكانية محدودة لتنفيذ التدريس العملي )التدريب المهني( في التعليم الثانوي والتدريب المهني في المدارس المهنية العليا  •

 شروط مماثلة لتلك التي لمجموعات المدارس

 

 يونيو

 الثانويةإمكانية القيام بامتحانات الدخول الموحد وامتحانا الدخول في المرحلة  •

تنفيذ االستشارات أو األنشطة التعليمية العرضية في مجموعات أصغر لتالميذ المرحلة اإلعدادية )الصف السادس إلى التاسع(  •

 والمرحلة الثانوية وذلك في المواد الرئيسية وعلى شكل حصص مدرسية

 

 


