
 

 

 رسائل سهلة الفهم  TopEasy إصدار خاص من
 
إصدار خاص. وتتناول التقارير األزمة المحيطة بجائحة  وعام على األخبار في لغة سهلة الفهم هال الملخص اهذ

فيروس كورونا. هذا يحدد حياتنا اليومية حاليًا. يركز هذا العدد الخاص على المدرسة ورياض األطفال. يتم الرد على 
.أهم األسئلة حول التدابير الحكومية بطريقة سهلة الفهم وواضحة  

 

مايو 1تنتهي قيود الخروج في   
 

 1كورونا ، كانت قيود الخروج سارية المفعول في النمسا منذ منتصف مارس. تنتهي هذه القيود في الة بسبب أزم
وزير الصحة رودولف انشوبر يوم الثالثاء. ولكن ال يزال ينطبق عليك أن تبقي على بعد متر واحد  هذا مايو. أعلن

.شخاص الذين تعيش معهممن األشخاص اآلخرين في األماكن العامة. لكن هذا ال ينطبق على األ  
 

أشخاص كحد أقصى في األماكن العامة. لكن هذا ال ينطبق على المظاهرات.  10اعتباًرا من مايو ، يمكن أن يتجمع 
شخًصا حضور الجنازات في المستقبل. ستسري القواعد  30ال تزال هناك قواعد منفصلة لهم. يمكن لما يصل إلى 

.الجديدة حتى نهاية يونيو  

 

مايو 18ح جميع المدارس تقريبًا في يتم فت  
 

مايو ، يُسمح لمعظم الطالب في النمسا بالعودة إلى المدرسة. في هذا اليوم ، يتم فتح جميع المدارس االبتدائية  18في 
في المدارس الثانوية والمدارس المتوسطة الجديدة. المدارس الخاصة تفتح أيضا مرة أخرى.  االولىوالمستويات 

.وزير التربية والتعليم هاينز فسمان هأعلن هذا مايونيو. 3يوم  العنصرة عيد الدروس بعدبالنسبة لبقية الطالب ، تبدأ   
 

مقسمة. تقام نصف الفصول الدراسية من االثنين إلى  الفصول. وهذا يعني أن بوردياتستتم الدروس في ما يسمى 
.العكس يحدثوالنصف اآلخر يومي الخميس والجمعة. األسبوع المقبل  األربعاء ،  

 

في الممر. حتى لو جاء الطالب  ارتدائها عليهم في فصل المدرسة ، ال يتعين على التالميذ ارتداء قناع واٍق ، لكنهم
والموسيقى في  الرياضة البدنيةإلى المدرسة في الصباح ، يجب عليهم ارتداء قناع واٍق. لن تكون هناك دروس 

.المدارس  

 

في مايو ويونيو )يوم الدوام بين يومين عطلة(الدروس أيضا في أيام النافذة  
 

مايو. ثم ال يبقى الكثير  18بسبب فيروس كورونا ، ال تزال المدارس في النمسا مغلقة. ستُعاد فتح معظم المدارس في 
من الوقت حتى العطلة الصيفية. يجب استخدام أيام التدريس المتبقية بشكل جيد. لذلك ، يجب أيًضا إعطاء دروس في 

يونيو. أعلن وزير التربية والتعليم  12مايو والجمعة  22الجمعة  نستكوالنافذة بعد أيام العطل الرسمية. هذه ايام 
.هاينز فسمان ذلك  

 

. بحلول هذا اليوم ، يجب تحديد الدرجات من قبل الطالب. يجب أن تفتح المدارس يوم تثبيت الدرجاتيجب تأجيل 
.ال يوجد حشد من الطالب عند مدخل مبنى المدرسة حتىأيًضا في الصباح الباكر.   
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النافذة يومشرح:   
 

النافذة ال عالقة لها بالنافذة. إنه يوم بين عطلة عامة وعطلة نهاية األسبوع. عادة ما يكون الطالب أحراًرا في  يوم
.عطالت نهاية األسبوع. لذا إذا كان يوم الخميس يوم عطلة رسمية ، فإن يوم الجمعة هو يوم النافذة  

 

 يعاني العديد من الطالب من مشاكل في التعلم في المنزل
 

ون مهام للقيام بها في المنزل. الطالب عط  ارس مغلقة حاليا بسبب فيروس كورونا. ومع ذلك ، ال يزال التالميذ يُ المد
. وفقًا 19إلى  10بين الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  استطالعلديهم مشاكل كثيرة معها. تم العثور على هذا في 

ساعة. هذا قليل جًدا مقارنة باليوم الدراسي  3.5ل لمدة تقل عن بالمائة من الطالب في المنز 25، يدرس  ستطالعلال
.العادي. هناك عدة أسباب لذلك. على سبيل المثال ، ال يمتلك بعض الطالب أجهزة كمبيوتر خاصة بهم للعمل عليها  

 

معلميهم. ومع ال يستطيع العديد من الطالب أن يسألوا آباءهم عن مشاكل في مهامهم. يمكن لمعظم الطالب أن يسألوا 
.ذلك ، غالبًا ما ال يستجيب المعلمون بسرعة كافية ، كما يقول الطالب  

 

مدارس ابتداء من منتصف مايومع فتح الفقط  هلنصف اال  
 

تم إغالق المدارس في النمسا منذ منتصف مارس بسبب انتشار فيروس كورونا. اعتباًرا من منتصف شهر مايو ، 
عاًما يأتون أوالً. من بداية شهر يونيو ، يمكن للطالب األكبر  14األطفال حتى سن  يجب فتحها تدريجيًا مرة أخرى.

.سنًا الذهاب إلى المدرسة. لكن نصف اآلباء فقط يجدون أنه من الجيد إعادة فتح المدارس اعتباًرا من منتصف مايو  
 

. ويرى النمساويون ككل ذلك العاستطيعتقد معظم اآلخرين أنه كان عليهم االنتظار حتى الخريف. كان ذلك نتيجة 
.بنفس الطريقة  

 
 

مايو 15رعاية األطفال لجميع األطفال حتى   
 

مايو. يجب ضمان رعاية جميع األطفال ،  15جميع رياض األطفال ومراكز الرعاية النهارية في النمسا مفتوحة حتى 
كان بإمكان الوالدين العمل في المنزل في المكتب بغض النظر عن الوظيفة التي يعملها الوالدان. ال يهم أيًضا ما إذا 
.مايو 15المنزلي أم ال. وقد أوضحت وزارة الصحة ذلك. هذا صالح حتى   

 

 قبل ذلك ، لم يكن من الواضح ما إذا كان يمكن لجميع األطفال الذهاب إلى رياض األطفال أو فقط أطفال الوالدين
.في مهن معينة الذين  

 
يتم تمويل الترجمات  .(WKW) تجارة فييناالالعام لألخبار هو مشروع بالتعاون مع غرفة  الملخص اترجمة هذ +++

  WKW +++ بدعم مالي من


