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معلومات عامة عن حماية البيانات: التواصل الهاتفي أو الكتابي أو اإللكتروني مع وزارة التعليم والعلوم والثقافة في والية 

1البند  6لجة البيانات الشخصية التي وصلتنا منكم. واألساس القانوني لهذا هي المادة ميكلنبورج فوربومرن مرتبٌط بحفظ ومعا
من قانون  1البند  4) باالتصال مع المادة DS-GVOمن الالئحة األساسية لحماية البيانات في االتحاد األوروبي ( eو  cالحرفان 

ات عبر: ). تجدون مزيًدا من المعلومالوالية لحماية البيانات (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021عروض التعلم والدعم لدى مقدمي الخدمات غير المدرسية حتى نهاية اإلجازة الصيفية 

 

 السادة اآلباء المحترمون، أعزائي التالميذ والتلميذات،

 

تحديات  -، وواَجهتم أعزائي اآلباء والتالميذ وضًعا استثنائًيا تماًما وغير مسبوق -بظروفه الخاصة  -كان النصف الثاني من العام الدراسي الماضي 
ازات خالل كبيرة. لهذا السبب كان من المهم جًدا بالنسبة إليَّ توفير عروض تعلم ودعم إضافية تتمتع بدعم تربوي، عن طريق برنامج التعلم في اإلج

دروس التي فاتتهم بسبب الوباء، أو لترسيخ المحتوى التعليمي تلميذ من هذا العرض؛ لتدارك ال 1400. واستفاد أكثر من 2020اإلجازة الصيفية لعام 
 الذي تم إعداده. 

 

وفي هي العودة إلى الحياة المدرسية اليومية العادية قدر المستطاع.  2020/2021وبعد هذه الفترة العصيبة، كانت كل آمالنا للعام الدراسي الجديد 
% من مدارس الوالية رغم تفشي الوباء، إال أن عدوى كورونا تطلبت اتخاذ  95البداية، نجحنا في توفير عمل يومي منتظم وموثوق في نحو 

إلى إعادة فرض قيود صارمة على أنشطة التدريس والتعلم التي كانت تجري على قدٍم وساق وتتمتع  -مع األسف -قرارات عاجلة وحازمة، مما أدى 
 الدعم التروبوي في المدارس، أو حتى توقفها تماًما. ب

 

، أصبح باإلمكان االستفادة مرة أخرى من عروض الدعم والتعلم غير المدرسي 2021مايو/آيار  10بدًءا من في ضوء ذلك، يسرني أن أخبركم أنه 
 اإلضافية: 

  ،2021ليو/تموز يو 30لفترة محدودة حتى يوم الجمعة األخير من اإلجازة الصيفية الموافق  -

 دقيقة لكل تلميذة/تلميذ، 45ساعة دعم تربوي مباشر، بواقع  30مشاركة طوعية في ما يصل إلى  -

 يورو في الساعة لكل تلميذ،  12.50تمّولها الوالية بدعم تصل قيمته إلى  -

 خالل وقت المدرسة (بجانب الحصص) وأيًضا في أثناء العطالت.  -

 

من الممكن أيًضا االستفادة من عروض التعلم  -طالما أن العروض التي تُقدم وجًها لوجه غير متوفرة  -اهن ومن منطلق التكيف مع الوضع الر
 . 3والدعم اإللكترونية التي تتمتع بدعم تربوي ويوفرها مقدمو الخدمات غير المدرسية المذكورين في خطوة رقم 

م في البداية كدعم فردي فقط؛ نظًرا لتدابير النظافة العامة الواجب مراعاتها، فلكم مطلق وإذا كانت العروض التي تُقدم وجًها لوجه متوفرة، فإنها تقد
كم االنتظار الحرية، أعزائي اآلباء، في أن تقرروا ما إذا كنتم ستقبلون مثل هذا العرض الذي ربما يتطلب دفع رسوم إضافية خاصة، أو ما إذا كان علي

 دعومة ممكنة.حتى تصبح المشاركة في مجموعة صغيرة م

 

 . 2020وتماثل الشروط اإلطارية الميسرة تلك الشروط التي فُرضت في برنامج التعلم في اإلجازة الصيفية لعام 

 

 من يمكنه االستفادة من برنامج تعلم ودعم في إطار برنامج الوالية؟

 D-19048 Schwerin ∙وزارة التعليم والعلم والثقافة في والية ميكلنبورج فوربومرن 

 

 

 

 

 

 2021مايو/آيار  5شفيرين، 

 

 

 إلى 

 اآلباء وتالميذ 

 مدارس التعليم العام والمدارس الثانوية الفنية في 

 ميكلينبورج فوربومرن
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 .2020/2021في مكلنبورج فوربومرن في العام الدراسي التلميذات والتالميذ الذين يدرسون في مدرسة للتعليم العام أو مدرسة ثانوية فنية 

 

المستمر ويمكن االستفادة من هذا العرض بشكل مستقل عن عرض التعلم والدعم غير المدرسي المتوفر بالفعل والممول تمويالً خاًصا، أو دعم التعلم 
 ).BuTفي إطار حزمة التعليم والمشاركة (خدمة 

 

 ؟ما الذي يجب فعله في هذا الصدد

 

إرسال شهادة  -2021مايو/آيار  10اعتباًرا من -): اطلب LFIيتم طلب شهادة األهلية من بنك التنمية في والية مكلنبورج فوربومرن ( :1الخطوة 
نات المطلوبة عن باستخدام رابط البريد اإللكتروني الُمعد هناك، ومن ثم اطبعها وامألها بالبيا 1األهلية عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني للبنك

 التلميذ. 

 

 . لعمل ذلك، يُحصل على توقيع المدرسة وختمها على شهادة األهلية. 2020/2021تؤكد المدرسة ارتياد التلميذ لها في العام الدراسي  :2الخطوة 

 

تُقدم شهادة األهلية المملوءة على النحو المذكور إلى مقدم خدمة تختاروه بأنفسكم لعروض التعلم والدعم، ويتم الموافقة على العرض  :3الخطوة 
 والبدء. 

 

 ويمكن لمقدمي برامج التعلم والدعم غير المدرسية، مثل: مراكز الدروس الخصوصية أو حتى األفراد الذين لهم نشاط تجاري أو يعملون عمالً 

 مستقالً، سواًء من سكان مكلنبورج فوربومرن أو مستوطنيها، أن يقدموا عروضهم فيها. 

 

إلى في نهاية برنامج دعم التعلم، يؤكَّد تنفيذه بالتوقيع على شهادة األهلية، بحيث يمكن لمقدم الخدمة إرسال فاتورة بخدمته بشكل قانوني  :4الخطوة 
 والية مكلنبورج فوربومرن، والحصول على أجره من هناك. 

 

المليء بالتحديات. وتهدف عروض التعلم والدعم اإلضافية، التي أتمنى لجميع اآلباء والتالميذ أن يتمكنوا من اجتياز هذا الوقت (وقت المدرسة) 
 يمكن تنظيمها واالستفادة منها حتى نهاية اإلجازة الصيفية، إلى تقديم الدعم والمرافقة. 

 

 مع خالص التحية والتقدير

 

 بتينا مارتن
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