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 أولياء أمور الطلبة الكرام، اآلباء و األمهات األعزاء،

ة، لذا أبلغت إدارة التعليم والشباب  التطورات الحالية فيما يتعلق بوباء كورونا تفرض علينا جميعا أمام تحديات خطير
ي )
 
ات المقررة ( كافة المدارس،  بأن يجب إلغاء جميع االختبارات و االمتحان٢٠٢٠مارس  ٢١واألرسة بمجلس الشيوخ ف

ة  قبل عطلة عيد الفصح و تأجيلها إىل موعد الحق.   للفير

ي الصف العارسر )
 
( ضمن إطار تقديم اإلمتحان كعرض للمادة ١٠ينطبق هذا القرار عىل جميع االختبارات و االمتحانات ف

بيتور )البكالوريــــا/ الثـانويــة( و جميع إمتحانات األ  یالدراسية )كومپيوتر( و إختبار إمكانية التحدث باللغة األجنبية األول
ن  ی))موضوع اإلمتحان األول إل وِّ

َ
الرابع/ غالبا ما يكون ثالثة إمتحانات خطية و الرابعة شفوية((، كذلك )إمتحانات الـُمك

ة.  یالخامس لإلمتحان( قد تكون عل شكل محاض   

ضع المسافات الآلزمة بير  الطالب، اال إنه لألسف و رغم توصلنا لإلستعدادات المتعددة للتمكن من إجراء اإلمتحانات و و 
بأن الطالب قد يقومون بالتجمعات قبل و بعد اجراء االمتحانات المعنية و مناقشة المواضيع و تبادل األفكار مع بعضهم 

 البعض. 

اب من األصدقاء و ز  ەجدية الوضع و خطورت یال يزال العديد من الشباب ال يدركون مد مالئهم، لذلك، و يطمعون باالقير
الصعيد العام  یينطبق ايضا عل يجب تجنب هذا األمر و منعهم، لذا يتم إلغاء االمتحانات قبل عطلة عيد الفصح. و هذا 

ة باآلخرين.      لحد من العالقات و االتصاالت المبارسر

اتكم، اآلباء واألمهات األعزاء، تشجيع أطفالكم عىل يتجنب االتصاالت المبارسر  ة و الييارات المتبادلة خار  أرجوا من حض 
 إطار األرسة. 

ات لالمتحانات، ال تزال التعليمات و االستشارات موجودة كما هي و يمكنكم العثور عىل المعلومات  للمييد من التحضير
 الچديدة عىل الفور عىل موقعنا: 

www.cvo-berlin.de         

ي حال وجود معلومات إضافية أو جديدة عل یبالطبع سيتم إبالغكم بالمستجدات عل
 
وجه الخصوص بعد عطلة  یالفور ف

عيد الفصح.  يمكن المتابعة أو االطالع عىل مواعيد االمتحانات المركيية المؤجلة المخطط لها حالًيا إلدارة التعليم بمجلس 
ي إلدارة التعليم بمجلس الشيوخ: الشيوخ عىل موقع الويب. الموقع اإللك

ون  ير  

www.berlin.de/sen/bildung/schule/pruefungen-und-abschluesse / 

مدارس، هذا و كثير من األسئلة تم جمعها و رد عليها من قد يدور العديد من األسئلة حولكم فيما يتعلق بموضوع إغالق ال 
 :  قبل إدارة مجلس الشيوخ عىل الموقع التاىلي

www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schulschliessung/ 

ا إىل تدابير أو قرارات أخرى، هذه بالطبع أبلغكم بها.   
ً
 يرجى تفّهمكم، بأن المييد من التطورات قد تؤدي أيض

 شكرا لتفّهمكم ودعمكـم. 

 

 )المديرة( أنيت بورو
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