
تتم مواصلة التعليم األساسي في مدينة تـوركـو بالتعلّم عن قرب، لكن وباالمكان االبتعاد بمسافة معينة عن اآلخرين 

 غير الضروريالزائد ووتجنب االتصال 

 

 
حسب التوجيهات المعطاة  30/5/2020 ولغاية 14/5/2020ابتداًء من تاريخ يُنظَّم التعلّم عن قرب في مدارس توركو للتعليم األساسي 

 من الحكومة. في التعليم تتم االستفادة من القاعات الداخلية والباحات الخارجية للمدارس بطرق متعددة.

 

. حسب مع باقي مجموعات التعلّم والتالميذ من تقليص االتصال في اليوم الدراسي التالميذ تنقاّلت فترةفي المدارس االبتدائية وأثناء نحاول 

 معظم الوقت في ذات المكان ومع نفس المعلم.وفي التنظيم التعليمي وباإلمكان تبقى مجموعات التعلّم خالل فترة اليوم 

 

القليل بين المجموعات المختلفة  طبّق مبدأ االتصاللمجموعات، لكن وباالمكان ُنفي نفس ا يبقى التالميذ ،أما في التعليم للمرحلة المتوسطة

 أما بخصوص المواد االختيارية، يُمكن للمدارس أن تحيد عن تنظيم المجموعات المعتادة عليها في الفصل الدراسي عند تنقل المعلمين بينها.

 ألمان الصحي.لتقليل خطر العدوى وزيادة ا

 

 بشكل أساسي االشتراك في التعلّم عن قرب  ميذيتوّجب على التال

 

ذن االعفاء الخاص من المدير عفاًء مؤقتاً لسبب خاص. يُطلب  أاالشتراك في التعلّم، إالّ إذا كان قد ُمنِح اب لزم قانون التعليم االساسي التلميذيُ 

اولياء األمر وتبحث المدرسة في قرار منح االعفاء حسب الحالة بشكل رئيسي. يُمنع القدوم إلى المدرسة في حالة المرض. يتوّجب على 

لى أو احد افراد اسرته ينتمون إ تلميذالأو إذا كان ، . يُعتبر مرض التلميذسبب للغياب بأسرع وقت ممكنالمُ  مرض التلميذعن  اإلبالغ 

أو فرد اسرته ينتميان إلى  ب الُمعالج تقييماً إن كان التلميذ، عُذراً مقبوالً للغياب. يعمل الطبيالصحي ضة للخطرالمجموعات المعرّ 

 .الصحي المجموعات المعرضة للخطر

 تبقية من الفصل الدراسي.ال تُنّظم المدرسة التعلّم عن بُعد للطالب الذي يبقى في منزله للفترة الم

 

 تنظيمات التعليم الخاصة

 

، إذا كان وضعه الصحي يتطلّب هذا األمر، يمكن عندها إعطاء ية خاصة للتلميذيُمكن للجهة المنّظمة للتعليم أن تعمل قرار بتنظيمات تعليم

ينتمي إلى المجموعات المعّرضة  إذا وعلى سبيل المثال كان التلميذ التعليم بواسطة التعلّم عن بعد. يُمكن ان يُطرح موضوع التعلّم عن بعد

للخطر الصحي، مصاب بمرض مزمن أو إذا كان بحاجة إلى حماية خاصة لتجنّب التقاط العدوى. قرار التنظيم يستند على تقييم الطبيب 

 الُمعالج.

 

 االنترنت ضماناً لعدم الزامية تنقل المعلمينيُمكن جزئياً تعويض التعلّم عن قرب في المدرسة بتعليم عبر شبكة 

 

عند الحاجة يُمكن يجب االبتعاد عن ضرورة تنّقل المعلمون بين الصفوف المختلفة. يتم تحقيق التعلّم عن قرب في قاعات المدرسة الواحدة، 

ي مبنى ثاٍن في المدرسة في نفس الوقت مع موجودون ف سة أيضاً بالتواصل عن بُعد، بشكل يكون فيه التالميذللمعلّم من تعليم ساعة الدرا

 مراقب ثاٍن من طاقم التدريس. هذا الوضع يُمكن تطبيقه في حالة المعلّمين الجّوالين.

 

معلم ثاٍن. يُعطي المعلم  ة شاملة لهذه المادة واعطاء التوجيه إلىعند الحاجة يُمكن للمعلم المسؤول عن مادة التدريس من وضع خطة تعليمي

 صة التعليم حسب تنظيم العمل الدراسي، عندها نتجنّب انتقال المعلمين بين الصفوف.الثاني ح

 

 تناول الطعام في المدرسة
 

ع األخذ يتم تحقيق تناول الطعام في مدارس توركو االساسية بتطبيق مسافة االبتعاد بين االشخاص، حسب امكانيات المدرسة ومنشآتها م

ن متُنظم المدارس وتُنفذ ُخطة تناول الطعام بنفسها بأفضل طريقة ممكنة مع األخذ بعين االعتبار موضوع األ. بعين االعتبار عدد التالميذ

بيل المثال في قاعة تناول الطعام، داخل الصف أو في أماكن داخلية/خارجية اخرى، الصحي. يُمكن تحقيق تناول الطعام في المدرسة على س

 ين.وهو تنفيذ توجيهات المسؤولأال بشرط 

 

 استراحة ما بين الساعات في المدارس

 

العادية المتبّعة، لتجنّب اي اتصال وثيق وزائد  الطرق راسية بطريقة مختلفة عناستراحة ما بين الساعات في االيام الديُمكن تحديد وتيرة 

استراحة اخرى.  كنأو في اما ،سيةفي باحات خاصة بكل مجموعة درا بين األفراد. في استراحة ما بين الساعات توضع مجموعات التعلّم

 تقع مسؤولية مراقبة استراحة ما بين الساعات في المدارس على عاتق المعلمين.

 

 

 

 

 



 تنقالت التالميذ

 

. سوف تؤّمن باصات 14/5، بحيث ان النقل سيبدأ في تاريخ (Föliر خطة تنقالت التالميذ بواسطة باصات فولي )في هذا االسبوع تُحضّ 

طنية كافية للنقل بشكل يؤخذ فيه أيضاً بعين االعتبار التالميذ الذين انتقلوا إلى اماكن دراسة مؤقتة. ال توجد في هذه اللحظة أية اوامر و

صول أي تغيير مؤثر في تنظيم عمل باصات النقل حتختص بتنظيم طارئ لنقل التالميذ في المدارس.عملياً نجد انّه من الصعب جداً 

التالميذ وعند أمر المستعملة لنقل التالميذ ومواعيد االنتظار الخاصة بها، بشكل يكون فيه عدد التالميذ محدوداً في الباص. يُمكن ألولياء 

 ن المعلومات عن النقل يُرجى التواصل مع رغبتهم نقل التلميذ بأنفسهم والحصول على مساعدة ُمحددة مقابل مرافقة التلميذ. للمزيد م
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 زيارات التعارف إلى المدارس

 

س تُلغى زيارات التعارف إلى المدارس االبتدائية المقررة في الربيع، لو بقيت ارشادات حظر التجّمع الحالية سارية المفعول. يمكن للمدار

 مع إتّباع إرشادات األمان. أّما بالنسبة للمدارس المتوسطة فقد تم تنظيمها سابقاً في شهر يناير. 33زيارات تعارف إليها في االسبوع تنظيم 

 

 دعم لخدمات رعاية التالميذ

 

ألمر في عين االعتبار. لب من المدارس أخذ اى رعاية التالميذ وطُ مع مرور الفصل الدراسي في الربيع في الحالة الطارئة، نمت الحاجة إل

إلى حاجاتهم من الرعاية الدراسية، له تاثير أيضاً على  إضافةً المدرسة، ب م الدراسة المقدم لهم والتحاقهمأن وضع التالميذ المعرفي، دع

 تنظيم التعليم في الخريف القادم.

 

 30/5/2020ية لغا 14/5/2020المدة الزمنية المتبقية من العمل الدراسي للسنة الدراسية هي من 

 

يُتّبع في المدارس وقت العمل الدراسي العادي كما تنظيم تقسيم ساعات العمل حسب الوضع. يحصل التالميذ على تعليم حسب الخطة 

 ، يُسمح لهذا اليوم ان يكون يوماً مخصصاً لموضوع معين.29/5نهار الجمعة الواقع في التعليمية، واليوم االستثنائي الوحيد هو 

 

 . تجنباً لخطورة العدوى، ال تُنظم المدارس حفالت ختامية حسب الوقت المعتاد.30/5/2020السنة الدراسية للتعليم االساسي في ي تنته

 

 ابنكلها  التي يتبعمدرسة التحصلون على المزيد من المعلومات عن االلتحاق بالمدرسة من مدير 

 

 

 تـحـيـة طـيـبـة

 

 Tommi Tuominenطوّمي طوومينن 

 مسؤول عن الخدمة في المناطق للتعليم االساسي
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