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ბოლო სიახლე COVID-19-ის შესახებ რეზიდენტებისთვის - 

გამოცემა  22 
 

 

ძვირფასო რეზიდენტებო, 

  

გთხოვთ იხილოთ თქვენი ბიულეტენის უახლესი გამოცემა. ამ გამოცემაში 

მოცემულია განახლებული ინფორმაცია მთავრობის გეგმების შესახებ 

სკოლების სრულად გახსნის შესახებ. სკოლის ბავშვების ყველა მშობელს 

ვურჩევდით, გარკვეული დრო დაუთმონ, რათა გაეცნონ მოწოდებულ 

ინფორმაციას. 

  

ეს ბიულეტენი ასევე შესაძლებელია საცხოვრებელი ცენტრების ვებგვერდზე 

‘რეზიდენტების სექციაში, სხვა გამოცემებთან ერთად, სადაც განხილულია 

საკითხები როგორიცაა საგანმანათლებლო რესურსები და კეთილდღეობის 

რჩევები.  

გთხოვთ, შეგვატყობინოთ, რა თემებზე გავამახვილოთ ყურადღება შემდეგ 

ბიულეტენში. მოგვწერეთ - I PASinbox@justice.ie 

 

კორონავირუსი  

COVID-19 

საერთაშორისო დაცვის 

განსახლების სერვისი (IPAS) 

სიახლე კოვიდ-19-ის შესახებ 

mailto:IPASinbox@justice.ie
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და ბოლოს, გვსურს მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი უწყვეტი 

თანამშრომლობისთვის და გისურვოთ ჯანმრთელობა.  
  

IPAS - ის გუნდი 

 

 

სასკოლო ტრანსპორტი 
  

პარასკევს, 21 აგვისტოს, განათლების 

მინისტრმა, ნორმა ფოლიმ TD- მ 

აღნიშნა, რომ სკოლის ტრანსპორტის 

სქემა იმუშავებს გეგმის მიხედვით, 

როდესაც სკოლები ხელახლა გაიხსნება 

დამატებითი ზომებით და ჰიგიენის 

მოთხოვნებით. 

  

შემდგომ დაწყებით საფეხურზე 

განხორციელდება დამატებითი ზომების 

განხორციელება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით საჭირო, ანუ სამგზავრო 

სიმძლავრის მხოლოდ 50% - ის გამოყენება, რაც ხელს შეუწყობს ფიზიკური 

დისტანციის მოთხოვნებს.. 

  

ამ გეგმისთან დაკავშირებით უკვე მიმდინარეობს დისკუსიები Bus Éireann– 

სთან, რათა მიღებულ იქნეს ზომები ისე, რომ ნებისმიერი სერვისი, 

რომელსაც შეუძლია სასწავლო წლის დაწყებიდან 50% ტევადობით 

იმუშაოს, გააკეთებს ამას. მომდევნო პერიოდის განმავლობაში, ყველა სხვა 

პოსტ-დაწყებითი სატრანსპორტო მომსახურება ხელახლა იქნება 

ორგანიზებული და საჭიროების შემთხვევაში გაწეულ იქნება დამატებითი 

სერვისები, ფიზიკური დისტანციის დაცვის მიზნით. 

  

იმ ბავშვებისთვის, რომლებსაც სკოლა ტრანსპორტის სქემის პირობებით 

აქვთ ტრანსპორტირების უფლება, და რომელთა მშობლებმაც გადაწყვიტეს 

არ გამოიყენონ სასკოლო ტრანსპორტი 2020/2021 სასწავლო წლისთვის, 

უახლესი ჯანმრთელობის რჩევებიდან გამომდინარე, დეპარტამენტი 

უზრუნველყოფს მათ გრანტით რათა დაეხმაროს მათ კერძო სატრანსპორტო 

ღირებულების ანაზღაურებაში. გრანტები გადაიხდება სასწავლო წლის 

ბოლოს, შესაბამისი დოკუმენტაციის მიღების შემდეგ, რომელიც 

დაადასტურებს 2020/2021 სასწავლო წელს სკოლის დღეების რაოდენობას 

რომელსაც ესწრებოდა ბავშვი. გრანტი დაფუძნებულია იმ მანძილზე, 



რომელიც არის ოჯახის საცხოვრობელი ადგილიდან სკოლამდე 

მაქსიმალური ყოველდღიური ანაზღაურებაა 5,10 ევრო დღეში. . 
  

მინისტრი ფოლი გააგრძელებს მუშაობას ჯანდაცვის მინისტრთან და 

მთავრობის სხვა მინისტრებთან, რათა დადგინდეს და განიხილონ 

დამატებითი ზომები, რომლებიც საჭიროა ამ ღონისძიებების 

ამოქმედებისთვის. 

  

დამატებითი ინფორმაცია და სახელმძღვანელო მითითებები სკოლის 

ტრანსპორტის სქემის სერვისების შესახებ 2020/2021 სასწავლო წლისთვის, 

გთხოვთ, იხილეთ აქ. 

 

 

მასალები სტუდენტებისთვის და მათი ოჯახებისთვის 
 

 

განათლებისა და უნარ-ჩვევების დეპარტამენტმა სტუდენტებისთვის ასაკის 

შესაბამისი სახელმძღვანელო შექმნა, ანიმაციური ვიდეოს სახით, რომელიც 

მიზნად ისახავს სტუდენტებს დაეხმაროს კიდევ უფრო მეტად გაეცნონ 

ზოგიერთ ახალ რუტინას, როდესაც ისინი სკოლაში დაბრუნდებიან. 

სახელმძღვანელო ასევე 

ხელმისაწვდომია მშობლებისთვის 

რამდენიმე ენაზე:: 
https://www.gov.ie/en/publication/a04fc-
advice-for-students-and-their-
families/#information-in-your-language. 
  

ეს ანიმაციები შგიძლიათ იხილოთ აქ 

www.gov.ie/backtoschool და ასევე 

გადაეგზავნათ სკოლებს რათა გადასცენ 

მშობლებს. დეპარტამენტი გააგრძელებს ყველა ამ პრაქტიკული რესურსის 

განახლებას, საჭიროების შემთხვევაში. 

  

 ზოგიერთ მშობელის საყურადღებოდ, რომლებიც ღელავენ სკოლების 

გახსნის შესახებ, მინისტრმა ფოლიმ მიმართა:  

”მშობლებისთვის, მე მესმის, რომ თქვენ შეიძლება შეშფოთებული იყოთ 

თქვენი შვილის სკოლაში დაბრუნების გამო. ჩვენ ვცხოვრობთ ახალ 

ნორმალში. ამასთან, ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ყველა სიფრთხილის ზომა, ასევე, 

სკოლის დირექტორების და მასწავლებლების თავდადებასთან ერთად, 

https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/xf6mo7ce0xo1gsuwnc8fi6/external?email=true&a=6&p=67764&t=29672
https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/xf6mo7ce0xo1gsuwnc8fi6/external?email=true&a=6&p=67764&t=29672
https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/xf6mo7ce0xo1gsuwnc8fi6/external?email=true&a=6&p=67764&t=29672
http://www.gov.ie/backtoschool


თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ თქვენი შვილი დაბრუნდება 

უსაფრთხო და მისასალმებელი კლასში. ” 

 

COVID-19 მსოფლიო სამსახურმა ასევე ხელმისაწვდომი გახადა ვიდეო, 

რომელშიც განმარტავენ მშობლებისთვის სკოლაში დაბრუნებასთან 

დაკავშირებულ მესიჯებს: https://nascireland.org/covid-19-world-service. 

  

ვიდეოებს გაეცნენ განათლების პროფესიონალები, მათ შორის ირლანდიაში 

მომუშავე პედაგოგები და SNA- ები.   

  

თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ სასკოლო ვიდეოებ ამ ენებზე ალბანური, 

ამჰარული, არაბული, კანტონური, კატალანური, ხორვატიული, ჩეხური, 

ინგლისური, ფრანგული, ქართული, ირლანდიური, იტალიური, უნგრული, 

ქურთული სორანი, ლატვიური, ლინგალა, ლიტვური, პოლონური, 

პორტუგალიური, რუმინული, რუსული, სერბული, სლოვაკური, ესპანური, 

უკრაინული და იორუბული. 

  
 
 
 
 
 

 

 

განახლება 2021 წლის გამოცდის სტუდენტებისთვის 
 

 

მინისტრმა ფოლიმ ასევე შეიტანა 

განახლება შემოსული მესამე და მეექვსე 

კურსის სტუდენტებისთვის, რომლებიც 

2021 წლის ზაფხულში გაივლიან 

გამოცდებს. 

  

ამ დოკუმენტაციაში მოცემულია 

დაწყებითი კლასის სტუდენტებისთვის შეფასებული შეფასების 

ღონისძიებები. ეს შეთანხმებები ითვალისწინებს 2019/20 სასწავლო წლის 

განმავლობაში ამ სტუდენტების მიერ შეფერხებულ სწავლებას 

  

შესწორებები შეთანხმდა დეპარტამენტთან, გამოცდების სახელმწიფო 

კომისიასთან (SEC) და სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ეროვნულ საბჭოს 

https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/kggzzg4f76/i03d073kifj1gsuwnc8fi6/external?email=true&a=6&p=67764&t=29672


(NCCA) და ძირითადი დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლებს 

შორის.. 

  

იმის გამო, რომ სკოლებს აქვთ მნიშვნელოვანი ავტონომია, თუ როგორ 

განსაზღვრონ თანმიმდევრობა და სწავლის ტემპი მოსწავლეთათვის 

თავიანთ სკოლებში, სასწავლო გეგმისა და სასწავლო კურსების 

ცენტრალური დადგენილი რეგულირება არ იქნება ეფექტური იმ 

სტუდენტებისთვის, რომლებმაც მიიღეს სასერთიფიკატო გამოცდები 2021 

წლის ზაფხულში. 

  

შესაბამისად, ყველაზე შესაფერისი გზა მოსწავლეთა გამოწვევების ასახვისა 

და გათვალისწინების შესახებ, რომლებიც 2019/20 წლებში მოხდა და 

შეიძლება მოხდეს 2020/21 წლებში, არის 2021 წელს სასერთიფიკატო 

გამოცდებზე კორექტირების შეტანა. განხორციელებული ცვლილებები 

იმოქმედებს სტუდენტების ძლიერ მხარეებზე ისე რომ შეინარჩუნება 

არსებულ სტრუქტურას გამოცდის და ამავე დროს ჩართავს დამატებით 

არჩევანს. შეფასების ღონისძიებები ითვალისწინებს მოსწავლეების, მათი 

მშობლების / მეურვეების, მასწავლებლებისა და სკოლებისათვის 

გარკვეულობას და დარწმუნებას, 2020/2021 სასწავლო წლის დაწყებამდე. 
  

ეს დოკუმენტები შეგიძლიათ იხილოთ აქ: 
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Curriculum-and-
Syllabus/assessment-arrangements-junior-cycle-and-leaving-certificate-
examinations-2021.pdf 
  
https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Coláistí/Eolas/Curaclaim-agus-
Siollabas/socruithe-measunachta-do-na-scruduithe-teastais-2021.pdf 
  

  

 

 

 

 

 

გთხოვთ შეგვატყობინეთ IPASinbox@justice.ie თუ არის სხვა 
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