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Liebe Schulgemeinde, 

 

wir hoffen, dass Sie trotz aller Umstände einen erholsamen Sommer genießen können. Aufgrund der 

durch das Corona-Virus verursachten Situation möchten wir Ihnen einige Fragen, die uns derzeit zum 

Schuljahr 2020/2021 erreichen, in diesem Dokument beantworten. 

 

Beginnt das Schuljahr 2020/2021 wie geplant? 

Ja. Das Schuljahr beginnt am Sonntag, dem 30. August 2020. Die Kinder können ab dem 16. August 

2020 angemeldet werden. 

 

Werden die Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude unterrichtet oder findet Online-Unterricht 

statt? 

Unser Ziel ist es, mit einem umfassenden Hygienekonzept das Schulgebäude so früh wie möglich zu 

nutzen und wieder regulären Unterricht anzubieten. Die Entscheidung hierüber treffen jedoch nicht 

wir, sondern die kurdischen Behörden. Wir befinden uns mit den Behörden hierzu im regelmäßigen 

Austausch. Aufgrund der zurzeit hohen Infektionszahlen rechnen wir damit, dass wir Ende August noch 

nicht wieder mit Schülerinnen und Schülern ins Schulgebäude dürfen. In diesem Fall findet der Unter-

richt wie auch im letzten Halbjahr online statt. 

 

Wird es eine 1. Klasse geben, wenn der Unterricht online stattfindet? 

Ja. Wir erarbeiten zurzeit ein Konzept, um auch mit der 1. Klasse den Unterricht online beginnen zu 

können. Der erste Schultag ist Dienstag, der 1. September 2020. 

 

Wird das Schuljahr in Deutschland anerkannt, wenn Online-Unterricht stattfindet? 

Ja. Weltweit mussten viele Schulen auf Online-Unterricht wechseln. Die DS Erbil untersteht wie alle 

Deutschen Auslandsschulen der Schulaufsicht bei der Kultusministerkonferenz (KMK). Die Maßnah-

men, die wir bezüglich des Unterrichts treffen, sind mit der KMK abgesprochen bzw. werden von dort 

genehmigt. Zudem trifft die KMK eigene Regelungen, an die wir gebunden sind. 

 

Kann mein Kind am Online-Unterricht teilnehmen, wenn wir aufgrund von Corona noch in Deutsch-

land sind? 

Ja, das ist prinzipiell möglich. Beachten Sie bitte, dass alle Kinder in Deutschland schulpflichtig sind. 

Sollte Ihr Aufenthalt in Deutschland über einen normalen Urlaub hinausgehen, raten wir Ihnen, mit 

der Schulbehörde in Deutschland zu sprechen. 

 

Öffnen der Kindergarten bzw. die Vorschule? 

Der Kindergarten öffnet regulär, sobald wir das Schulgebäude nutzen dürfen. Bis zu diesem Zeitpunkt 

wird das Kindergarten-Team wöchentlich Spielanregungen zur Verfügung stellen und einzelne Online-

Treffen anbieten. Wir raten insbesondere den Eltern von Vorschulkindern, dieses Angebot zu nutzen. 

 

 



                                                                                
Deutsche Schule Erbil 
Schulleitung 

١٠/٨/٢٠٢٠  

 

ئەڵمانی هەولێر، کۆمەڵگای قوتابخانەی   ی بە ڕێزان    

 

دەوام لە  هیوادارین کە هاوینێکی ئارام و کاتیکی خۆشتان بەسەر بردبێت، لەبەر رەوشی سەردەمی کۆرۆنا وە سەبارەت بە 

ئاراستە مان دەکرێت.  گەیشتۆتە دەستمان وە  لە کاتی ئێستادابدەینەوە کە دەمانەویت ئەو پرسیارانە وەاڵم  قوتابخانە  

 

دەکاتەوە ؟ ێ وەک پالنی بۆکراوە دەست پ  ،٢٠٢٠/٢٠٢١دەوامی قرتابخانە بۆ ساڵی  دەستپێکی یا ئا  

   دەستپێدەکاتەوە ٣٠/٨/٢٠٢٠بەڵێ. ساڵی نوێی خوێندن لە ڕۆژی یەکشەممە. بەرواری 

٨/٢٠٢٠//١٦قوتابیان لە تۆمارکردنەوە و ناونووسینی   

 

؟ خویندن بەردەوام دەبیت پرسیار: ئایا بینای خویندنگای قوتابخانە بەکاردەهینرێت بۆ وانە ووتنەوە یاخود بە ئۆنالین    

بینای قوتابخانە بۆ خوێندن بەکار   تر ڕێنمایی تەندروستی توندو تۆڵ دا بتوانین جارێکی سێبەری  ژێر  لەکە  امانجی ئێمە ئەوەیە ئ 

حکومەتی هەریمی کوردستان و بڕیاری وەزارەتی  بهێنینەوە، بەاڵم ئەم پرۆسەیە لە دەستی ئیمەدا نییە بەڵکو پابەندییە بە دەسەاڵتی  

ئاگادارمان بکەنەوە. بۆ ئەوەی  لە گۆڕڕانکاریەکان  ماندان لەگەلی لە پەیوەند پەروەردە کە بەردەوام    

.بکەینەوەێ اردەبین هەروەکو وەرزی پێشوو بە ئۆنالین دەستپ چخۆشی کۆرۆنا، نابەداخەوە لەبەر زۆری باڵوبوونەوەی نە  بەاڵم  

 

 پرسیار سەبارەت بە  دەوامی قوتابیانی پۆلی یەکەم: 

قوتابیانی پۆلی یەکەم بووترینەوە.  بە ئۆنالین وانەکان بە  دەکرێت بۆ ئەوەی  بۆ کۆنسیپتێک ئامادەکاری  

١/٩/٢٠٢٠دەکەویتە رۆژی سیشەممە بەرواری  یەکەم مندااڵنی پۆلی یەکەم رۆژی دەوامی   

 

وانە ووتنەوە   ر ئەگە ؟) قبول دەکرێت( لە وواڵتی ئەڵمانیا  بە ساڵی خویندن هەژماردەکرێت ٢٠٢٠/٢١٢٠ئایا ساڵی خویندنی  

ئۆنالین بێت؟ بە   

قوتابخانەی ئەڵمانی هەولێر هەروەکو ئەندامێکی خوێندن کراوەتە ئۆنالین،  بەڵێ. لە سەرتاسەری جیهان .لە زۆربەی قوتابخانەکان

کە ڕۆڵی وەزارەتی پەروەردە ی   ،دەکرێتلێ ری ێ چاود لە الیەن کائێمکاوەتۆڕی جیهانی قوتابخانەکانی دەرەوەی وواڵتی ئەڵمانیا،

ووتوێ دەکرێت یان  االکی وپرس و ڕا و کاریک کە ئەنجام دەدرێت لە قوتابخانەکەمان لە گەڵ کائێمکا تاچهەیە لە وواڵت.هەموو 

.اندنی کارەکانمانڕ اپەڕوە دەبیتە سەرچاوەی    مکا یەوە بۆمان دێتئێ کا لە کە وە پابەندینپێشترکراوە. هەروەها بەو رێنماییانە  

 

دەبیت پابەند بن بە خویندنی وانەکانی ئۆنالین؟   ڤایرۆسی کۆرۆناوە ئایا ئەو قوتابیانەی لە وواڵتی ئەڵمانیان بە هۆی   

ئەوانەش   ،ئیلزامیەخوێندن بۆ مندااڵن و قوتابیان لە ووالتی ئەڵمانیا  ێ. هەموو قوتابیان پابەندن بە خویندنی ئۆنالین،بەڵلە راستیا 

ت یان بە هۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە لە ئەڵمانیا ماوونەتەوە، ئەگەر ماوەی مانەوەیان لە وادەی پشووی خۆیان الیداوە  کە بۆ گەش 

الیەنی پەیوەندیدارەوە لە  ئەڵمانیا . دەبێت پەیوەندی بکەن بە   

 

 کردنەوەی باخچەی مندااڵن و قۆناغی تەمهیدی: 

دەست بە دەوامی خۆیان  باخچەی مندااڵن و قۆناغی تەمهیدی  دووبارە ناو بینایەی قوتابخانە دەوام کردن لە دوای ڕێگاپێدان بۆ

 دەکەنەوە. 

تایبەت بە باخچە و   ی وکۆبوونەوەی تاک الیەنە   و بەرنامەی فیرکاریهەفتانە گەمە   ، دەستەی مامۆستایانی باخچە ، تا ئەو کاتە

قۆناغی پێش قوتابخانە) تەمهیدی(    بە تایبەتی مندااڵنی هیوادارینبە ئۆنالین پیشکەش دەکەن، (تەمهیدی  پێش قوتابخانە)  قۆناغی

 پابەند بن وسوودمەند بن لە هەلی خوێندنی ئۆنالین 

 

 

 


