
 

Witten, den 10.08.2020 

 

 : أعزائي أولياء األمور

 

ممتعة في  أوقاتا  ونأمل أن تكونوا قد قضيتم مع أبنائكم ،  2021-2020نتقدم لكم بأحر التهاني بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد

 مع بداية العام الدراسي الجديد.  في تمام الصحة والعافية وأبناؤكم تمنى اللقاء بكم وأنتمون، العطلة الصيفية

عمل المدرسة مع مراعاة   يستمر وبناء على ذلك سوف ،لألسف ما تزال الحالة العامة فيما يخص مرض كورونا غير مستقرة

بتاريخ  لذي وصلنا وفقا للتعليمات الواردة من خالل البريد الوزاري ا وسوف تسري قواعد أخرى ) ،والسالمةإجراءات النظافة 

)3.08.2020 .) 

 يجب مراعاة القواعد العامة بعناية:

. هذا 31.08.2020حتى تاريخ  واجبا   ناع ) الكمامة (ارتداء الق" سيكون مقاطعة شمال الراينوفقا  لمتطلبات وزارة التعليم في " .1

 حرم الالذين يدخلون  -على سبيل المثال: أولياء األمور إذا كان لديهم موعد مسبقا   - جميع التالميذ وكل األشخاص يجب على: يعني

فقط في األماكن  سمح للتالميذ نزع القناع )الكمامة( . ي  ارتداء القناع ) الكمامة (ي الساحة الخارجية سواء داخل البناء أو ف المدرسي 

الحرص لذلك نرجو منكم كأولياء أمور ؛ غرفة الصف )تم تدوين اسم كل تلميذ على المقعد المخصص له(الثابتة والمخصصة لهم في  

 في حقيبته.)إضافي( يبقى  آخر ( كمامةقناع )على امتالك طفلكم ل

وذلك لتفادي نقل العدوى   ؛إال بموعد مسبقإلى الحرم المدرسي  الشخص المسؤول عن الطفلأو   يُمنع دخول أولياء األمور. 2

 .المحتمل

 . " عند بوابة المدرسة -  فقط -يكون أخذه منها "إحضار الطفل إلى المدرسة ومالحظة:  

 التالي: ، وسيكون على الشكل وذلك لتجنب تجمعات األطفال ؛بالدوام المدرسييوجد بعض التغييرات التي طرأت فيما يتعلق  .3

 صباحا    08.00ثامنة في تمام الساعة ال الصف األول والثاني

 صباحا   08.10 في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق الصف الثالث والرابع

مع مراعاة قواعد  الخاصة بهم من قِبل المعلم  واصطحابهم إلى صفوفهم، يتم استقبال األطفال كما جرت العادة من أمام بوابة المدرسة 

 . التباعد االجتماعي

 . تبدأ الدروس كما هي موضحة في جدول الحصص  ما عدا ذلكو 08.15 الثامنة والربعتبدأ الساعة  الدراسية األولى ساعةال

 الوقت المحدد. طفلكم فيي رجى التأكد من حضور  •

 على سبيل المثال )المتعارف عليها( لمرض كورونا األعراض النموذجية إذا ظهرت عليه يُمنع إحضار الطفل إلى المدرسة. 4

  . إذا كان طفلك يعاني من رشحإبالغ المدرسة بذلك بشكل فوري واستشارة الطبيب ويتوجب عليكم في هذه الحالة ،()السعال والحمى

أيضا   نرجو منكم و ،للتأكد من عدم وجود أعراض أخرى ؛ساعة  24لمدة في هذه الحالة يجب وضعه تحت المراقبة المنزلية  ،خفيف

 ودون تأخير. في الحالإبالغ المدرسة بذلك 

في هذه الحالة مرسوم السفر الخاص بكورونا يوم( يسري  14بكورونا في األسبوعين الماضيين ) . إذا سافرتم إلى منطقة موبوءة 5

 . االختبار ضرورية في هذه الحالة وستكون نتائج ، وإثبات النتيجة السلبية الختبار كورونا ، في مقاطعة شمال الراين



 

التواصل من   وإذا كان لديكم أي استفسار ي رجى ،شمال الراين وفقا لوزارة التعليم في اللوائح المذكورة أعاله هي اللوائح األساسية

 . خالل الهاتف أو عبر البريد اإللكتروني

على   صعبا  سيكون ن هذا األمر أ و ،بعض الشيء وفلغير مأبشكل  المدرسي ما يزال مستمرا   نعلم أن الوضع. دتكممساع ادنتسع

على تجاوز هذا الوضع غير المألوف وغيره ظهر قدرتنا وإياكم ت   الماضي  العام الدراسيلكن تجاربنا في  أيضا ، األطفال وعلينا جميعا  

 .وحافظنا عليها إذا قمنا بااللتزام بالقواعد المذكورة آنفا   من المواقف الصعبة

قبل العطة "  ) كما ذكر سابقا 13.08.2020الخميس بأن التسجيل في مدرستنا هو يوم  نود أن نحيطكم علما   في هذا السياق

والمجوعة   ،صباحا   09.00المجموعة األولى الساعة  تقسيم إلى مجموعتين:الوتم  (االنترنت في الصفحة الرئيسية على  المذكورة" 

بخصوص هذا   رسالة قبل العطلة وأن استلموا )الصف األول( ) سبق ألولياء أمور التالميذ الجدد حا  أيضا  صبا 09.30الثانية الساعة 

 األمر( 

 وبأطفالكم وأنتم في تمام الصحة والعافية. ويسعدنا أن نلتقي بكم ، نتمنى لجميع األطفال بداية سعيدة في المدرسة

 

 مع أطيب التحيات 

 فريق عمل المدرسة 


