
، األهالي األعزاء  

تموز ضمن شروٍط استثنائية  15يُسمح أخيراً لجميع الصفوف بالعودة إلى المدرسة ابتداًء من يوم اإلثنين الموافق ل 

طالٍب كحٍد أقصى.   15الدراسية مقسمة على مجموعات تصل إلى  وستكون الحصص   

المجموعة األخرى في   َستُقَسم كل الصفوف إلى مجموعتين حيث تأخذ كل مجموعة دروساً لمدة أسبوع على أن تدرس

 المنزل.  

أسبوع يُسمح له بالقدوم إلى المدرسة.  أي ستخبركم معلمة الصف في أي مجموعة يتواجد طفلكم وبالتالي في   

. َسيُطبق نظام الحصص األسبوعية المتناوب حتى على تالميذ الصف الرابع  

  11:05حتى الساعة   7:45تبدأ من الساعة حصص دراسية كل يوم من اإلثنين حتى الجمعة و 4في المجمل سيكون هناك 

.حصة دراسية في األسبوع 20 لأي ما يعاد  

، يتم تدريس محتوى جديد في الفصول الدراسية، أو إعدادها  المرحلة التعليميةاعتمادا على موضوع الدرس ومستوى 

لمنزل. للتعلم في ا   

لية: لكن تحت الشروط التا المدرسة يمكن الحضور إلى الحصة الدراسية في   

 _ مرضية.أعراض  على طفلكمأال تظهر 

 _ .يوم األخيرة 14أال يكون على تواصل مع شخص مصاب بالعدوى خالل فترة ال 

 _ .تدابير حجر صحي أخرىلأال يكون قد خضع    

 

 : يسيكون سير اليوم الدراسي على النحو التال

: في المنزل  

 عند مرض طفلكم بمرض قد يؤدي الى احتمالية اإلصابة بالكورونا، فيجب حينها إجراء تقييم فردي لمدى خطورة المرض. 

تم تخفيف مسألة إلزامية حضور الحصص الدراسية في المدرسة وفي حال عدم تمكن طفلكم من الحضور إلى المدرسة، فإن اتصاالً  

ن قدوم طفلكم.  بالمدرسة أو إرسال أيميل كافي لالعتذار ع   

بشكل حتمي وضروري واالتصال بطبيب األطفال أو بطبيب األسرة على  عند ظهور أعراض الكورونا على طفلكم يجب إبقاءه في المنزل  

اشتباه بوجود إصابة بكورونا.  عدم  أن يتم إعطائكم إثباتاً خطياً مكتوٌب عليه   

 

:الطريق إلى المدرسة  

المدرسة وحتى في المدرسة نفسها. طريق القدوم إلىمتر على   1,5يجب االلتزام بترك مسافة   

 يجب ارتداء الكمامات في المواصالت العامة وفي الحافالت المدرسية.

 المدرسية كل يوم من االثنين حتى الجمعة في الصباح في الوقت المعهود وفي فترة الضهر عند تمام الساعة تتنطلق الحافال

من موقف المدرسة.  11:15  

يُعد أمراً مقبوالً.   7:45بالنسبة لجميع الطالب اآلخرين فإن القدوم إلى المدرسة في تمام الساعة   

متر في باحة المدرسة.  1,5فيجب االلتزام بوضع الكمامة وترك مسافة  7:30في حال قدوم أطفالكم قبل الساعة ال   

، في هذه األثناء سيكون لزاماً على المعلمةمن قبل   7:30في تمام الساعة ال  سيتم إحضار تالميذ الصف الثاني والثالث

يهم الذهاب بمفردهم إلى بناء المدرسة والتوجه مباشرة إلى األطفال وضع الكمامات، أما تالميذ الصف األول والرابع فعل

أخذها مع طفلكم إلى مكان جلوسه.  الشخصية يتم  األغراضصفوفهم والجلوس في أماكنهم. ال يجب تبديل األحذية وجميع   

 

   



 

المشرفة االجتماعية على الرقم التالي:    Hilde Kreuzerيمكنكم التواصل مع الموظفين المسؤولين من بينهم السيدة 

ويمكنكم التواصل أيضاً مع إدارة   regen.de-hkreuzer@Ira.landkreis أو تحت األيميل:  015142371426

 المدرسة هاتفياً أو عبر األيميل. 

، في حال احتياجكم للرعاية  لطوارئ متوافرة كما كان عليه الحال حتى اآلنعالوة على ذلك ستظل الرعاية في حاالت ا

حتى   الطارئة بعد الحصة المدرسية، سيتعين عليكم التسجيل مرة أخرى، ألن النظم والقواعد سارية كما كانت عليه من قبل

 يومنا هذا.

 راء الطعام أثناء االستراحة.الرجاء إعطاء األطفال قدراً كافياً من الطعام، ألنه ال توجد إمكانية لش

 . لنشاطات في المساحات المخصصة لذلكاال يمكن لتالميذ الصف الثاني والثالث إجراء تدريبات و

السير واالمتحانات التي تقوم بها هذا األمر ينطبق أيضا على التدريب العملي لقيادة الدراجة الذي تشرف عليه مدرسة  

 المدرسة بالنسبة لتالميذ الصف الرابع.

لكن سيتم إعداد المحتوى المخصص للثقافة المرورية للحصص المدرسة وحتى للذين يدرسون في المنزل كما هو الحال  

 اآلن.  عليه حتى

في ضوء المخاطر المحتملة الكبيرة المندرجة تحت مسمى الزاوية العمياء وحرصاً على إظهار تلك المخاطر بشكل عملي  

 حصة مدرسية لتالميذ الصف الرابع.  على شكل  Regenسيتم تحديد موعد مع شرطة مدينة 

عيد العنصرة، ولكن يرجى تفقد الموقع اإللكتروني للمدرسة  لن يكون هناك وظائف أو أوراق عمل لدراستها أثناء عطلة 

في األسبوع الثاني من العطلة بين الفينة واألخرى ألنه وفي ضوء الظرف الحالي يمكن إجراء تعديالت على الحالة  

 الراهنة والشروط التي تم وضعها مسبقاً. 

شكركم على تعاونكم وعلى المحادثات اإليجابية التي قمتم بها معنا وعلى  ألليس آخراً أود أن أستغل هذه الفرصة أخيراً و

عطلة سعيدة وأتمنى أن تجدوا الوقت الكافي  صبركم وتفهكم في األسابيع األخيرة، كما أتمنى لكم رغم كل شيء نمر به 

 هائية لهذه السنة غير العادية. لالستمتاع بها، ألنه وبعدها سوف نبدأ المرحلة الن

 

 مع خالص التحيات  

 

Barbara Jeworutzki 

 

: في الصف  

متر، ال وجود لزميل بجانب طفلكم أو حتى العمل في مجموعات.   1,5سيكون هناك طاوالت منفردة، االلتزام بمسافة   

 تجنب لمس العينين، األنف والفم في حاالت العطس أو السعال. 

 ستكون االستراحة داخل الصف أو على مجموعات في باحة المدرسة، وال يوجد إمكانية لشراء األكل خالل االستراحة. 

 تجنب مشاركة الحاجات الشخصية مثل )األقالم، المساطر الخ...(

رساله إلى المدرسة. الرجاء تفقد حاجات طفلكم المدرسية قبل إ  

 المحارم الورقيةمع وجوب لبس الكمامة، الحمامات مجهزة بالصابون السائل  فرديالذهاب إلى دورات المياه يكون بشكل 

 بشكل كاٍف.
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