
 .بالتدريجعلومات جديدة عن افتتاح المدرسة م

 .معلومات عن الفصول الدراسية  

أعلنت حكومة الوالية أمس أن جميع طالب الصف الثالث في راينالند باالتينات سيتمكنون من االلتحاق بالمدرسة مرة أخرى اعتباًرا  

نتطلع االن  .الجديدبالوضع  بشكل جيد  بتعليم االطفال وقد قمنانقوم بتعليم الصف الرابع االثنين الماضي منذ يوم  .2020ايار 25من 

سنخبر أولياء  21المقرر في االسبوع بعد االجتماع بتدريبهم ايضاً بشكل جيد على الوضع الجديد. باستقبال الصف الثالث. وسنقوم 

 .أمور الطالب بالجدول الزمني المحدد

الى المدرسة. من ينتمي الي مجموعة الخطر او لديه لكم متى ومن سيذهب باالتصال بكم لتوضيح ثالث سيقوم مدرسو الصف ال

التي يذهب أيضاً معلومات عن األيام  تتلقى سوف . تعليمه في المنزل سيستمر تلقي اتصال وثيق مع شخص من مجموعة الخطر 

 طفلك بها الى المدرسة. 

 على غرار 'الكبار'. 2020حزيران 8يوم اإلثنين سيبدأ الدوام الدراسي لهم في أما بالنسبة للصف األول والثاني 

 .KW 22يمكنكم العثور على المزيد من المعلومات حول االجراء الدقيق 

 : رقصة للمدرسة 

 رياضي وحركي. لبدء رقصة مدرسية كبرنامج الرياضة فكرة رائعة لدى مدرسي 

الفيديو من على الروابط لمقاطع الحصول  يمكنكم ، كفلم تعليمي قصيروتجمعيها رقص مختلفة  خطواتجتماع قمنا بتجميع في اال

  .مقاطع الفيديو بدون صوت ألسباب قانونيةفي الوقت الحالي ال تزال  معلمي الصف.

  “Pharrell  Williams….. Happy الخطوات تتطابق مع هذه االغنية , 

         .الوضع الى طبيعته يمكننا ان نرقص في مجموعة كبيرةوعاد تدرب عدد كبير من االطفال في المنزل على الرقصة اذا 

 رعاية الطوارئ 

 .2020حزيران  5الجمعة وسنقوم بذلك في الفصول الدراسية للصف الثاني حتى يوم بالطبع نستمر في تقديم رعاية الطوارئ 

، التسجل مفتوح حتى طفلك، يرجى تسجيل 2020حزيران  5و 2020أيار  18طفلك بين تاريخ  لرعايةإذا كنت بحاجة الى مكان 

 : الساعة السادسة، وذلك فقط عبر عنوان البريد اإللكتروني التالي  2020ايار  13تاريخ 

  .tadt.mainz.demumbaecher@s-schule.heinrich 

القصيرة ألسباب تنظيمية لم يعد بإمكاننا أخذ التغييرات يرجي التوضيح مقدماً مع صاحب العمل في االيام التي يجب ان تعمل فيها. 

، يرجى 2020أيار  14حتى يوم الخميس عن طريق البريد اإللكتروني، إذا لم تتلقى أي مالحظة بعين االعتبار، سنؤكد تسجيل طفلك 

 . التسجيل المتأخر لم يعد يؤخذ بعين االعتباراالتصال بالسكرتيرة صباحاً. 

  

 . شكراً لتعاونكم ودعمك

 HMS مدرسة فريق 
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