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 2021 فبراير 27 من اعتباًرا المدرسية والمرافق المدارس دوام بخصوص معلومات

 تشغيل في يراتالتغي من مزيد إجراء الحكومة قررت الحالي، الخطير الوبائي الوضع بسبب ،2021 فبراير 26 في اجتماعها في

 .2021 فبراير 27 من اعتباًرا المدرسية والمرافق المدارس

 جمهورية حكومة اعتمدت ،2021 فبراير 26 في المواتي غير الوبائي الوضع بسبب أنه والرياضة والشباب التعليم وزارة أبلغت

 :الحالية التدابير إلى باإلضافة والذي ، (هنا متاح) 200 رقم األزمة تدبير التشيك

 :الشخصي التواجد يحظر

 األطفال رياض في لألطفال •    

 اإلعدادي الصف في لألطفال •    

 االبتدائية المدرسة من والثاني األول الصف لتالميذ •    

 االبتدائية المدرسة من والثاني األول الصف تالميذ مع الصف في مسجلين كانوا إذا االبتدائية، المدارس لتالميذ •    

 خاصة ابتدائية بمدرسة اإلعدادية المرحلة في لألطفال •    

 المدرسة قانون من 9 الفقرة ،16 المادة بموجب المنشأة الصفوف أو االبتدائية المدارس في للتالميذ •    

 عامين لمدة عملية ومدرسة واحد عام لمدة عملية مدرسة التعليم مجال في للتالميذ •    

 المحددة الحاالت بعض في تعمل تكون قد والتي المتبقية، اليومية العناية و المدرسية األندية في •    

 الذين لألطفال بعد عن التعليم األطفال روضة توفر .التالميذ أو األطفال لهؤالء بعد عن التعليم والثانوية االبتدائية المدارس توفر

 األسبوع بداية األطفال رياض إلى بعد عن األطفال تعليم ةمنهجي إرسال سيتم .إلزاميًا المدرسة قبل ما مرحلة في تعليمهم يكون

 .المقبل

 مهن في موظفون القانونيون ممثلوهم يمثل والذين سنوات، 10 و 2 بين أعمارهم تتراوح الذين لألطفال الرعاية توفير يمكن

 2021 فبراير 26 بتاريخ 212 رقم األزمة تدبير انظر المعينة، المدرسية والمرافق المدارس في الدولة، لعمل ضرورية مختارة

 (.هنا متاح)

 :هنا المثال، سبيل على التمريض، حول معلومات على للحصول الرجوع للوالدين يمكن :تمريض عالوة

osetrovnemu-k-informace-https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni. أي تمأل المدرسة تعد لم الجديدة، للقواعد وفقًا 

 .تأكيد

ً  التواجد يزال ما  :كالتالي مسموحا

 طبية منشأة في األطفال رياض في لألطفال •    

 طبية منشأة في االبتدائية المدارس لتالميذ •    

 الوقائي التعليم أو المؤسسي التعليم ألداء مؤسسات في المنشأة ارسالمد لتالميذ •    

 العدل وزارة أنشأتها التي المدارس لتالميذ •    

 االجتماعية الخدمات ومرافق الطبية المرافق في الطبية التخصصات وطالب لتالميذ العملي والتدريب العملي التدريس في •    

 المهني والعالي الثانوي التعليم في والطالب والتالميذ األساسي التعليم في والتالميذ فاللألط الفردية االستشارات في •    

 :مسموًحا يزال وال

 األشخاص عدد تحديد دون دوليًا، بها المعترف واالمتحانات التخرج وامتحانات النهائية واالمتحانات القبول امتحانات بإجراء •    

 أقصى كحد أشخاص 10 بمشاركة العليا المهنية رسالمدا في االمتحانات بإجراء •    

 الموسيقية والمعاهد الثانوية المدارس في والتعويضات التصحيحية العموالت امتحانات بإجراء •    

 يمكنهم الذين والطالب والتالميذ التشيك جمهورية أراضي في آخر سكن لديهم ليس الذين والطالب التالميذ الستيعاب •    

 المدرسية، واإلقامة التعليم مرافق في األزمة، لمقياس وفقًا كامل بدوام التعليم يف المشاركة

 أقصى كحد أشخاص 10 بمشاركة رسمية لغة امتحانات بعقد •    

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPJD3


 

2 

 بين التنقل على العام الحظر من االستثناءات أحد هو واالمتحانات، التدريب ذلك في بما التعليم، في المشاركة لغرض السفر

 .األزمات لتدابير وفقًا تستمر أن يمكن والتي االمتحانات، أو (الممارسة) التعليم هذا مثل لرحالت استثناء هناك وبالتالي، .المناطق

 خالل من اإلعفاء استخدام مبرر إثبات اإلعفاء هذا من ويستفيدون األقل على عاًما 15 سن بلغوا الذين األشخاص جميع من يُطلب

 (.هنا متاح) 2021 فبراير 26 بتاريخ 216 رقم األزمة تدبير انظر لإلعفاء، المحدد السبب توضح خطية إفادة أو مكتوب مستند

 brezna-od-rezim-https://www.msmt.cz/skoly :المصدر

 2021 مارس 2 في مؤرخة نسخة

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU

