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Bezirksamt Spandau von Berlin 

 [  [  برلين في بانداوش حي إدارة

  برلين في الكبار تعليم مدارس خدمة مركز

االمتحانات مركز  

          

  2021 – 5 – 11إصدار: برلين ، 

 

 – 5 – 7، تاريخ  4اإلصدار ) بما يتفق مع تدابير النظافة االمتحاناتمعلومات للمتقدمين والمتقدمات إلجراء 

 (، التغييرات تحتها خط 2021

تعليم الكبار في برلين بقواعد النظافة الخاصة أثناء  مدارسفي  االمتحاناتالحالي ، يلتزم مركز  CoV-2بسبب وباء سارز 

اختبارات اللغة. وقد تم وضع خطة النظافة لهذا الغرض 
1

، فإنك  االمتحانات . من خالل المشاركة في اختبار اللغة في مركز

 تعهد باالمتثال لخطة النظافة وقواعد النظافة المعمول بها بشكل عام.ت

 ونود أن نطلعكم على أهم تلك القواعد:

 شؤون أساسية:

 :2021 – 4 – 27( من نظام تدابير الحماية من العدوى الصادر بتاريخ 10) 9بموجب المادة  اإلختبار اإلجباري  

ب.  6إال لألشخاص الذين كانت نتيجة فحصهم سلبية حسب المادة  ناتاالمتحا مركزال يجوز المشاركة في امتحانات 

أشهر وحصل  6. من تعافى قبل 2. من تم تلقيحه كامالً ، 1ج ) 6يستثنى من ذلك األشخاص المذكورين في المادة 

 أشهر على أبعد حد(. وذلك يعني: 6يوماً على األقل و  28. من تعافى قبل 3على التلقيح األول ، 

  PCRلمشاركين في االمتحانات عند دخولهم المكان نتيجة فحص سلبية من أحد مراكز الفحص أو فحص يبرز ا

ج. ويتم توثيق الدليل. وال يمكن للمشاركين  6. بدالً عن ذلك تقومون بإبراز دليالً حسب المادة ساعة 24ال يزيد عن 

 .والمشاركات في االمتحانات إجراء الفحص الذاتي في المكان

 لة األعراض غير الواضحة التي يمكن أن تكون مرتبطة بالسارس في حاCoV-2  مثل أمراض الجهاز التنفسي(

 )للعلم: لن تكون هناك عواقب سلبية إذا تم تقديم شهادة طبية الحقاً. بعدم إجراء االمتحاناتوالحمى( ، يوصى بشدة 

 المدفوعة(.  االمتحانات وسوف يتم إعادة رسوم

 استبعاد ورئيس االمتحان )بعد التشاور مع الموظفين المسؤولين في مركز االمتحان(  متحانيحق لموظفي مركز اال

 من أداء االمتحان. المشاركين الذين يعانون من هذه األعراض

  بموجب أنظمة امتحانات الـDTZ  ما زال ممنوعاً ارتداء المعاطف والسترات. ويمكن أن يبرد الجو شديداً داخل

ينبغي على الممتحنين والممتحنات اإلرتداء حسب األحوال الجوية )الكنزات ، السترات ة. الغرف بسبب التهوي

 .الصوفية ، الصدريات ، القبعات(

 قواعد عامة:

 عند دخول المبنى. تعقيم اليدين 

                                                           
1 https://www.berlin.de/vhs/themen/pruefungen-zertifikate/pruefungszentrale/ 
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 خالل االمتحانات وفي جميع أقسام المبنى ، بما في ذلك المرافق  –م على األقل  1.5. وهي حافظ على مسافة آمنة

 الصحية.

 جسدي تالمس أي تجنب يجب. 

 (.المخاطية األغشية تلمس ال خاصة) بيديك وجهك تلمس ال 

 استخدم) أصابعك أو بالكامل بيديك األبواب مقابض مثل عام بشكل إليها الوصول يمكن التي األشياء لمس تجنب 

 (.ذلك إلى وما ، المرفقين

  ذراع ثنية في والعطس السعال: والعطس السعالإتيكيت حافظ على. 

 والشفهية الكتابية االمتحانات أثناء أيضا   ينطبق وهذا .المبنى أنحاء جميع في الطبي الوجه قناع ارتداء يجب. 

 التنقل مناطق من وغيرها الممرات في الطعام تناول عدم. 

 (.الراحة فترات أثناء المثال سبيل على) أخرى مجموعات مع االختالط تجنب 

 االمتحان انتهاء بعد بسرعة المبنى وغادر. تتوقف ال. الالزمة الفترة على المباني في إقامتك قّصر. 

 

 :بالفحص خاصةقواعد 

 يوم لكل( زمنية جداول) زمنيا   ةمنفصل دورات ثالث إلى دورتين إجراء المقرر من ، الناس من كبيرة حشود لتجنب 

 .دعوتك على مسجل هو الذي ، الدخول وقت مالحظة يرجى. امتحان

 استراحة كغرفة أيضا   االمتحان مجموعات لغالب التحريري االمتحان غرفة تخدم ، الكبيرة التجمعات تجنب أجل من 

( Aula) الكبرى الصالة أيضاً  ( تخدمKolleg) الكولغ . فيوالشفوية التحريرية االمتحانات بين للوقت إنتظار غرفةو

 )جزر محددة أقسام في اإلمتحان مجموعات ظرتنت . هناحد أقصى على شخصاً  لعشرين وإنتظار استراحة كغرفة

 لزيارة الغرفة بمغادرة االمتحان في والمشاركات للمشاركين ويُسمح. بعضها بين كافية مسافات اإلنتظار( ومع

 .الراحة فترة أثناء الفناء أو المرحاض

 دمحد مخرج خالل من االمتحان موقع والمشاركات المشاركون يغادر ، الشفوي االمتحان بعد. 

 واحد استثناء وهناك. االمتحانات مبنى كامل في الطبي الوجه قناع ارتداء يجب: 

 قناع بإزالة االمتحان في والمشاركات المشاركون يقوم: االمتحان بدء قبل الصف غرف أمام الهوية من التحقق أثناء

 .للفاحصين الوجه حماية أقنعة وفيرت أيضاً  هنا ويتم(. األقل على م 1.5) كافية مسافة على وجيزة لفترة الطبي الوجه

 

 تماماًعلى تركز أن لنا بالنسبة جداً  المهم من ، نفسه الوقت في. اإلمكان قدر آمنة االمتحان ظروف لجعل جاهدين نسعى نحن

 .الجديدة اللوائح من الرغم على االمتحانات

 !ومساعدتك تفهمك على نشكرك


