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المدارس الثانویة  -، 28/3 -  8/3الدراسة في المدارس اإلعدادیة لنورمییارفي ستكون من خالل الدراسة عن بُعد خالل الفترة 
 .1/3ستكون الدراسة فیھا من خالل الدراسة عن بُعد منذ یوم االثنین 

  القرار إلصدار مستعد الدولة ومجلس ولة،الد رئیس مع االستثنائیة الظروف إجراءات تنفیذ عن  للدولة الوزراء رئیسة تحدثت لقد
  - 8/3 الفترة خالل أسابیع ثالث لمدة إغالق حالة في فنلندا تكون أن الدولة مجلس قرر  االستثنائیة. الظروف إلى االنتقال بشأن

 الجدیدة. والتوجھات القیود لتنفیذ ناحیتھا من تستعد نورمییارفي بلدیة .28/3

 الدراسة ستكون الثانویة المدارس - ،28/3 - 8/3 الفترة خالل بُعد عن الدراسة خالل من ستكون  یةاإلعداد المدارس في الدراسة
 .1/3 یوم من ابتداءً  بُعد عن اسةالدر خالل من فیھا

 تجعل أن االنتشار تسارع ومرحلة االنتشار  مرحلة في التي  المناطق جمیع على یتوجب أنھ )25/2( بتاریخ الدولة مجلس قرر
التربیة المبكرة (تتضمن  األساسي. التعلیم لمرحلة اإلعدادیة وللمدارس المتوسط للتعلیم بُعد عن الدراسة خالل من فیھا الدراسة

 التعلیم التمھیدي) والمدارس االبتدائیة تبقى الدراسة فیھا من خالل الدراسة في مكان الدراسة. 

  االسبوع بخصوص .8/3 االثنین یوم من ابتداءً  اإلعدادیة المدارس في بُعد عن التعلیم إلى لالنتقال االستعداد ییارفينورم  بدأت
  التوصیات االعتبار بعین نأخذ سوف أننا حیث السابق، المعلومات لبیان وفقًا العمل نموذج نواصل  فسو )9 (األسبوع القادم

  )،Wilma( ڤیلما خالل من )9  (االسبوع القادم األسبوع أدق بشكل العملیة الترتیبات عن نُبلغ سوف  كورونا. بخصوص والقیود
  االجتماعي. التواصل وسائل خالل ومن للبلدیة اإلنترنت صفحات خالل من وكذلك

 سوف بُعد عن  الدراسة .1/3 االثنین یوم من ابتداءً  القادم االسبوع بُعد عن الدراسة إلى لنورمییارفي الثانویة المدارس تتحول سوف
  االختبارات تنظیم لتأمین ذلك خالل من  نسعى التقییم. أسبوع یبدأ  سوف ذلك بعد ،30/3 تاریخ  حتى الثانویة المدارس في تستمر
  یوم )Wilma( ڤیلما خالل من أدق بشكل العملیة الترتیبات عن لنورمییارفي الثانویة  المدرسة تُبلغ سوف الثانویة. للمدرسة النھایة
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 .28/3 -  8/3 الفترة خالل المدرسة في تعلیم  الطالب لھؤالء نُنظم سوف

 الفترة خالل المدرسة  في الدراسة التحضیري، التعلیم في یدرسون الذین وأولئك الخاص الدعم یتلقون الذین الطالب یُواصل سوف
 أدق بشكل المدارس تُبلغ سوف المدرسة.  في الدراسة إمكانیة ھمل نُوفّر سوف المرن األساسي التعلیم طالب أن كما .28/3 - 8/3

 ). 9 (االسبوع القادم االسبوع ڤیلما خالل من  التعلیم ترتیبات عن

 المدرسة في الطعام تناول أیًضا بُعد عن یدرسون الذین الطالب بإمكان

كما أننا نقدم لطالب المدرسة الثانویة  .28/3 - 8/3 الطالب لدیھم الحق في الطعام المدرسي خالل فترة الدراسة عن بُعد
یتوجب على الطالب الذین   9). خالل األسبوع 8/3(االثنین  10لنورمییارفي إمكانیة تناول الطعام في المدرسة ابتداًء من األسبوع 

 قاموا بحجز الطعام المدرسي أن یأخذوا الطعام ُمسبقًا. 
 

،  18 - 15تقوم البلدیة بتنظیم الطعام عن بُعد، بحیث یتم توزیع أكیاس الطعام عن بُعد مرة واحدة في األسبوع أیام األثنین الساعة 
) ولمدسة Nurmijärvi) وللمدرسة المشتركة لنورمییارفي (Urheilupuistoعند األبواب الرئیسیة لمدرسة أورھیلوبویستو ( 

 ). بإمكاننا زیادة أماكن التوزیع عند الحاجة حسب الحاجة لذلك. Seitsemän veljeksen kouluسایتماس فیلیس (
). الكیس یحتوي على ُمعلب من الحساء Aleksian Pataكیس الطعام الشخصي لألسبوع یحتوي على طعام جاھز أللیكسیان باتا (

 لب واحد من األرز أو المعكرونة.كجم. باإلضافة لذلك یتم توزیع ُمع 1كیلوجرام وُمعلب من الصلصة قدره  1قدره 
 
یقوم أولیاء األمور أو طالب المدرسة الثانویة بحجز كیس الطعام الشخصي من خالل استمارة الحجز التي سوف تظھر على ڤیلما. 

وم  بعد الظھر، وسوف یتم إرسال رسالة منفصلة من خالل ڤیلما بشأن افتتاحھ. سوف نق 1/3سوف یُفتح رابط الحجز یوم االثنین 
خالل ذلك بتحدید الحاجة إلى زیادة أماكن التوزیع، ونُقدم معلومات إضافیة أیًضا عن حجز األنظمة الغذائیة الخاصة (الحمیات 

 الغذائیة).
 الحجز والبرنامج الزمني للتوزیع:

 



 
 یوم االستالم  آخر یوم للحجز   

 8/3االثنین  3/3األربعاء  حجز الطعام عن بُعد 10االسبوع 
 15/3االثنین  7/3األحد  حجز الطعام عن بُعد 11االسبوع 
 22/3االثنین  14/3األحد  حجز الطعام عن بُعد 12االسبوع 

  
 aleksia@nurmijarvi.fiالحجز ساري المفعول بشكل مستمر، ومن الممكن إلغاؤه بإرسال رسالة إلى: 

 
 التأثیرات على أمور منھا ممارسة الھوایات لألطفال وللشباب 

 
) لجنوب فنلندا بتجھیز قرار سیؤثر على إمكانیات ممارسة الھوایات والتجّمع لألطفال  AVIتقوم الوكالة اإلداریة اإلقلیمیة (

ن تأثیرات قرارات الوكالة اإلداریة  والشباب أیًضا في نورمییارفي. تقوم البلدیة بإبالغ بشكل أشمل عن توجھات حكومة الدولة وع 
  .26/2اإلقلیمیة محلیًا مساء یوم الجمعة  
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