
الفتتاح المدرسة بالتدريج  معلومات عامة   

 افتتاح المدرسة والرعاية بحالة الطوارئ 

بمجموعات ثابتة في . ستبدأ المدرسة للصف الرابع وذلك بشكل تدريجيللصف الرابع  ٤/٥/٢٠٢٠كما تعلمون ستبدأ المدرسة في 

األمور في  المسبق مع المجلس االستشاري ألولياءوذلك بعد التشاور  ٢٩/٤/٢٠٢٠في  االجتماع. هذا جاء في المدرسة كل يوم

 المدرسة. 

الفصول الدراسية او ، سواًء في بعض االمور التي تؤثر على جميع الطالبالالزم والتوجيه والنظافة إلى يؤدي إلى ان التخطيط هذا 

 .األمور  أولياءفي رعاية الطوارئ وحتى 

 

  المعلومات  

 .بشكل منفصل عن رعاية في الطوارئ يتم الحضور للصف الرابع 

 

  .ساحة المدرسة العليا المراحيض هناك وفييبقون في المبنى المخصص لهم ويستخدمون طالب الصف الرابع 

 . ويستخدمون المراحيض في ساحة المدرسةاما رعاية االطفال تبقى في المبنى القديم 

  .جميع ارجاء المدرسةلمراحيض والساحات في يشرف المعلمون باستمرار على ا

 

 مع بعضها قمنا بوضع بعض القواعد : حتى ال تختلط المجموعات 

 

فقط خالل  المدخل تحت إشراف معلم ، يتم فتح   .الدوام "خلف الكنيسة" فقط في أيام  البوابة يستخدم جميع طالب الصف الرابع  

 .قى مغلقة المداخل تبأوقات الدخول والخروج ، وبقيت 

 .مدخل او مشرفة عند سيكون هناك أيًضا مشرفًا   .“Essenheimer Straßeالمسجلين لرعاية الطوارئ لالطفال 

 يبقى مدخل “Hochstraßeمغلقاً  

 رجى التأكد من ان االطفال يأتون إلى المدرسة سيراً على االقدامي

 تجنب تشكيل المجموعات امام ابواب المدرسة. لدخول الوالدين في الفناء ونرجو ايضاً ال يسمح 

 

 إذا كان طفلك مسجالً في رعاية الطوارئ ، يرجى مالحظة: 

 

 تأكد من وصول طفلك في الوقت المحدد للفترة المسجلة! 

  Essenheimer Straß طفال واستقبالهم فقط عند مدخل بداية الدوام او في النهاية نرجو منكم اصطحاب األ  في. 

 – مساًء  4:00مساًء أو  2:00مساًء أو  1:00صباًحا أو  10:30إال في األوقات المحددة من الساعة  الجمع  يمكن اللدواعي التنظيم  

 .في الرعاية 

 

 :الفصول الدراسية إذا كان طفلك يحضر  

 

الحضور في وقت متأخر غير مقبول وقد نطر الى إرسال لبوابة خلف الكنيسة في الوقت المحدد!  االى  طفلك  حضور تأكد من 

 .الي المنزل وذلك ألسباب تنظيمية طفلك 



 تدابير النظافة : 

 

 الحفاظ على مسافة االمان 

بين متر   1,5ع مسافك بوضقمنا بتنظيم الصفوف وفقاً للوضع الحالي في الصفوف الدراسية للصف الرابع وفي صفوف الرعاية 

نحن متر من اآلخرين.   1.5إلى ذلك ، يجب على كل طفل وكل معلم / مشرف التأكد من أن الحد األدنى للمسافة  باإلضافةالطاوالت 

مجبرون عليه االمر ولكن هذا  – بعد أسابيع من االنفصال عن المعلمين وزمالء الدراسة واألصدقاء وخاصة هذا صعب  نعلم ان 

 .روري بشكل ض

 

 ارتداء القناع. 

 

 . القناعقبل الرعاية أو أثناء فترات الراحة المحددة ، فيجب عليه ارتداء  ساحة المدرسةإذا كان طفلك بالخارج في  

 .كان المشرف أو المعلم قريبًا من الطفل لتقديم التفسيرات فيما إذاالحصص في  الدراسة وينطبق الشيء نفسه خالل ساعات  

، والتي  حماية أنف طفلك قابلة للغسل لتوفير ولكن إذا كانت لديك الفرصة   .لمرة واحدة فقط لجميه الطالب سنقوم بتوزيع قناع  

 !فسيكون ذلك رائعاً  يمكنك غسلها في فترة ما بعد الظهر حتى صباح اليوم التالي ،

 

 

 السعال والعطس  

 طفلك حول السعال والعطس والتدابير الالزمة التحدث الى الحضور الى المدرسة نرجو منكم  قبل 

 

 نظافة اليدين 

 .وبالطبع بعد استخدام المراحيض تم توجيه األطفال من قبل المعلمين ومقدمي الرعاية لغسل أيديهم أو تعقيمها.  ينشاط قبل وبعد كل  

 

 التهوية في الصفوف 

 

لذلك يرجي وخاصة في ساعات الصباح. لذلك يمكن ان تكون الغرف باردة  باستمرار.الغرفة  تهوية المعلمين والمشرفين على  يقوم  

 ألطفالكم االخذ باالعتبار عند اختيار اللباس 

 

الحضور االهالي فوراً  ويجب علىيتم استبعاد الطفل لحضور الدروس الصفية او حتى الرعاية اذا لم يلتزم االطفال بالقواعد  

وال يمكنهم بعد ذلك الحضور استالم اطفالهم اذا ما ظهرت عليهم عالمات المرض يجب على االهالي فوراً . وايضاً الستالم اطفالهم

 . عن طريق الهاتفمن انه يمكن الوصول اليكم . لذلك يرجى التأكد للرعاية او الدروس

  

 استالم المواد للتعلم في المنزل 

 

صباحاً حتى الساعة  8 في الكافتيريا من الساعة الدراسية من الصف األول إلى الصف الثالثمواد  استالم  سيكون بإمكان االهالي

 .Essenheimer Straße مدخل  ويرجى الدخول منأيار  4االثنين المقبل ضهراً  12



  أيار 18الدوام اعتباراً من وسيبدأ  أيار 13استمارة التسجيل للرعاية متاحة عبر اإلنترنت اعتباراً من  

 

 الثالثللصف  المدرسة ستبدألألسف ال نعرف حتى اآلن متى  

 

يمكننا تحقيق معاً  نحن واثقون من اننامن ذلك  الرغم  وعلى .يتطلب الكثير منكم ومن االطفالندرك ان هذا الوضع الخاص نحن 

 افضل النتائج. 

 ابقو سالمين   

  HMSفريق مدرسة 

 

 


