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SEESTADT BREMERHAVEN

معلومات عن التعليم اإللزامي في والية بريمن
السادة أولياء األمور ،
تحية طيبة وبعد ,
يخضع جميع األطفال الذين يلتحقون بالمدرسة في بريمرهافن إلى التعليم اإللزامي وفقًا للمادة  55من قانون مدرسة بريمن.
ضا في الوضع الحالي ومرض كورونا  ،حيث ال يمكن االلتحاق بالمدرسة إال على نطاق محدود.
ينطبق التعليم اإللزامي أي ً
يشمل التعليم اإللزامي حاليًا الحضور للمدرسة  ،والتعليم في المنزل وغيرها من الطرق المدرسية اإللزامية.
يمكن إعفاء الطالب الذين ينتمون إلى مجموعة خطر أو غير قادرين على االمتثال لقواعد النظافة والمسافة بسبب اإلعاقة
من حضور دروس الفصل الدراسي.
ضا على األطفال الذين يعيشون في أسرة مع أقارب ينتمون إلى مجموعة الخطر  .وفي هذه الحالة ليس مطلوبا منكم
وينطبق هذا أي ً
احضار تقرير طبي  ،ولكن كتابة ورقة او اعتذار وتقديمها من طرف ولي األمر الى المدرسة.
اإلعفاء من التدريس في المدرسة ليس استثنا ًء من التعليم اإللزامي حيث يجب على الطالب المشاركة بعد ذلك في التعليم في المنزل.
حيث يعمل في المنزل على المهام التي يتلقاها طفلك من المدرسة.
يرجى مالحظة ما يلي:
مبكرا أو لتمديد العطلة  .تنطبق هذه الالئحة على جميع أيام العطل المدرسية في العام الدراسي .2021/2020
ال ي ُسمح عمو ًما بإذن لبدء العطلة
ً
كما ينطبق على عطلة الصيف .2020
تُعفى حاالت الغياب بسبب المرض في أيام المدرسة التي تتصل مباشرة بالعطالت المدرسية من حيث المبدأ حصرا بعد تقديم تقرير طبي .
ينطبق هذا على أيام الغياب قبل أو بعد العطالت المدرسية  .لن يتم قبول االعتذار المكتوب بخط اليد من قبل الوالدين لهذه الفترات.
 الرجاء قلب الصفحة .
إذا غاب أطفالكم عن المدرسة بدون إذن أو عذر أو مرض  ،فأنتم ترتكبون مخالفة إدارية وفقًا للمادة  65من قانون مدارس بريمن.
يعاقب على هذه المخالفة اإلدارية بغرامة .يتم تحديد الغرامة اعتمادًا على التحقيقات .
وتستند إلى معدل إعانة الطفل الذي يبلغ  204.00يورو حاليا ً.
نطلب منكم االنتباه وعدم تعريض نفسكم للغرامة .
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