سوف تبدأ الدراسة في مدارس التعليم األساسي وفي المدارس الثانوية يوم األربعاء  11أغسطس

من ناحية مبدئية فإن جميع طالب مدارس التعليم االساسي والمدارس الثانوية سوف يبدؤون العام الدراسي  2021 - 2021بشكل طبيعي من
خالل الدراسة في مدارسهم.
نهتم عند بدء فصل الخريف الدراسي بالرفاهية ودعم التعليم لكل تلميذ وطالب بشكل شخصي .نُركز خالل األسابيع األولى للدراسة في المدرسة
على وجه الخصوص على األمن والسالمة أثناء اليوم الدراسي .من المهم مقابلة التالميذ والطالب بشكل إيجابي خالل فترة كل يوم دراسي.
نأخذ بعين االعتبار أثناء جميع الفعاليات للمدرسة توجيهات وتوصيات مؤسسة الصحة والرفاهية ( )THLومديرية التعليم ( )OPHووزارة
التعليم والثقافة ( )OKMوالوكالة اإلدارية اإلقليمية ،كي يكون من اآلمن المجيء إلى المدرسة للعمل والدراسة.
تم في التعليم األساسي لالهتي تحديث التوجيهات الخاصة بالفعاليات بخصوص وضع كورونا والحلول التربوية المتعلقة بالصحة واألمن
والسالمة ،حيث نقوم بمراجعتها مع الكبار في المدرسة قبل بدء المدارس .على سبيل المثال سوف نقوم بتدقيق المعامالت المتعلقة بترتيبات
التعليم وإنجاز التعليم ودعم الدوام المدرسي والرعاية الطالبية وشؤون التالميذ وتناول الطعام المدرسي والنقل إلى المدرسة حسب الوضع
المتعلق بكورونا.
التوصية باستخدام الكمامة ابتدا ًء من طالب الصف السادس
التوصية العامة باستخدام كمامة الوجه تمس جميع الذين تزيد أعمارهم عن  12سنة .التوصية باستخدام كمامة الوجه في المدارس سارية المفعول
ابتدا ًء من طالب الصف السادس وتمس جميع العاملين .يحصل طالب مدارس التعليم االساسي وطالب السنة الدراسية االولى للمدارس الثانوية
التابعة للبلدية الذين هم ضمن نطاق التعليم األساسي وكذلك العاملون في المدارس على الكمامات من المدارس.
استخدام الكمامة يكون أيضًا أثناء النقل إلى المدرسة وفي المواصالت العامة أيضًا.
يُلتزم في المدارس بالمعامالت العادية بخصوص الغيابات
يبدأ الطالب الدراسة من ناحية مبدئية من خالل الدراسة في المدرسة .يُلتزم بخصوص غياب الطالب المعامالت العادية بشأن الغيابات للمدرسة.
أي أنه يتوجب دائما ً التقدم بطلب اإلذن بخصوص الغياب ،وتُقيم المدرسة ما إذا كانت هناك ُمبررات لمنح اإلذن .ال يجوز المجيء إلى المدرسة
والشخص مريض .يتوجب إبالغ المدرسة عن غياب الطالب أو التلميذ بسبب المرض في أسرع وقت ممكن.
لقاحات كورونا لألطفال والشباب
بإمكان جميع الذين أتموا  16سنة من أعمارهم حجز موعد من أجل أخذ لقاح كورونا .تُقدم بايات سوتي ( )Päijät-Soteاآلن لفترة بقية
األسبوع ،بما في ذلك أثناء نهاية األسبوع أيضًا اللقاح في مركز التسوق تريو ( )Trioفي مركز إعطاء اللقاحات ( )walk inبدون حجز
موعد ،إذا كنت زبون لدى بايات سوتي ( )Päijät-Soteولم تحصل بعد على لقاح كورونا األول ويزيد عمرك عن  16سنة أو عمرك - 12
 15سنة وتتبع إلى الفئة المعرضة للخطر .معلومات إضافية تجدها على صفحات اإلتحاد البلدي للرفاهية.
قررت الحكومة يوم الخميس  5أغسطس ،أن يتم توسيع نطاق لقاحات كورونا لتشمل أيضًا جميع الذين تتراوح أعمارهم  15 - 12سنةُ .نخطط
للبدء في إعطاء اللقاحات للذين تتراوح أعمارهم  15 - 12سنة من منطقة اإلتحاد البلدي للرفاهية لبييات-هامي ( ،)Päijät-Hämeسوف نقدم
معلومات إضافية عن األمر فيما بعد.
سوف يبدأ الدراسة في المدارس الثانوية أول طالب ضمن نطاق التعليم اإللزامي ونُلغي رقص الخريف للقدماء
سوف تبدأ سنة دراسية تاريخية في المدارس الثانوية ،حيث أن الطالب الذين سيبدؤون الدراسة في المدراس الثانوية هم أول طالب ضمن نطاق
التعليم اإللزامي .بذلك نستعد في المدارس الثانوية لتوزيع أجهزة كمبيوتر على الطالب ليستعملوها وتراخيص مواد تعليمية وكذلك مواد تعليمية
أخرى.
سوف نضطر إللغاء رقص الخريف للقدماء الذي تم تحويله من الربيع إلى شهر أغسطس بسبب الوضع المتعلق بكورونا.
معلومات حديثة إلى البيوت من خالل خدمة ڤيلما ()Wilma
تُتابع خدمات التعليم األساسي والمدارس الثانوية لالهتي معلومات وتوجيهات سلطات الرعاية الصحية والحكومة والوكالة اإلدارية اإلقليمية
ومديرية التعليم المتعلقة بفيروس كورونا .إذا تم إصدار توصيات أو فرض قيود جديدة خالل فترة العام الدراسي فيما يتعلق بالتعليم األساسي
أو بتعليم المدرسة الثانوية ،فسوف يتم اإلبالغ عنها وتقديم اإلرشادات بخصوصها للتالميذ والطالب وأولياء األمور والعاملين في المدرسة من
خالل ڤيلما ( .)Wilmaباإلضافة لذلك نطلب ُمتابعة المعلومات الحديثة على صفحات بلدية الهتي .lahti.fi

