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 األهالي األعزاء:

 

بمطالبة حكومة برلين بالتفاوض حول عقود  2021قامت نقابة المعلمين في برلين في الخامس عشر من يونيو/ حزيران 

االتفاق على بنود العمل والمتعلّقة بعدد الطالبات والطالب في الصف الواحد. حتى يومنا هذا تقوم حكومة برلين وحدها 

ي الغرفة الصفيّة الواحدة. في السنوات الماضية ازداد عدد الطالب في باإلقرار عن عدد األطفال والطالبات والّطالب ف

الغرفة الواحدة بينما قّل عدد الغرف الصفيّة التي يجلس فيها مجموعة صغيرة من الطالب. كما يحدث على سبيل المثال في 

الناس يريد أن يسكن في برلين أجزاء المدينة التي فيها مشاكل وصعوبات اجتماعية. السبب وراء ذلك هو أن عدد كبير من 

وبحاجة لمقعد مدرسّي لطفلته أو طفله. ولكن وبسبب أن برلين لم تضع ميزانية كافية فيما يتعلّق بالغرف الّصفيّة والكادر 

ُل عبء على الطالبات  التعليمّي كان يجب على المدارس زيادة عدد الطالبات والّطالب في الغرفة الواحدة. وهذا بدوره يُشّكِّ

الّطالب وأيضاً على المعلمات والمعلمين والمربيات والمربيين. وهذا ما نريد نحن إيقافه. لذلك نريد التوّصل لعقود تضمن و

 الحماية الصحيّة ونريد أيضاً أن نحصل على ُغرف صفيّة قليلة العدد. 

ن إمكانية في الثامن من يوليو/ تموز أخبرنا وزير الشؤون المالية في برلين بأنّه ال يريد الت فاوض معنا. لذلك نرى أنّه ما مِّ

 أُخرى في اإلصرار على مطالِّبنا سوى اإلضراب في يوم األربعاء السادس من أكتوبر/ تشرين األول.

نحن نعلم جيّداً أن العبء من وراء اِّنقطاع الدروس الذي سببته كورونا كان كبيراً عليكم وعلى عائالتكم ولذلك دعونا فقط 

ت والمعلمين للُمشاركة باإلضراب وذلك للحد من العبء الُمترتِّّب على ذلك. نرجو منكم الدعم والتضامن من قسم من المعلما

 أجل زميالتنا وزمالئنا. ناهيكم عن أن أوالدكم سيستفيدون أيضاً من الغرف الصفيّة قليلة العدد.

 نحن موجودون ألي اِّستفسار أو سؤال. 

 للتواصل:

info@gew-berlin.de 

 مع أطيب التحيّات

 

 توم إيردمان

 أنّه ألبيرس

 أودو ميرتينس
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