المعلومات الحديثة عن افتتاح المدرسة التدريجي ورعاية الطوارئ

كما تعلمون بدأنا بالعودة التدريجية الى التعليم منذ يوم االثنين  5أيار ،في البداية كان الصف الرابع فقط لديه الفرصة للحضور وذلك
في مجموعات ثابتة كل يوم وقد قمنا بهذا التغيير في االجتماع في  29نيسان بعد التشاور مع المجلس االستشاري ألولياء األمور في
المدرسة.
اعتباراً من  25أيار  2020سيبدأ الصف الثالث وبدءاً من  8حزيران سيبدأ الدوام لجميع الصفوف بشكل متناوب كل يوم.
التخطيط الالزم للتوجيه والنظافة سوف تؤثرعلى جميع الطالب سواء في الفصول الدراسية او في رعاية الطوارئ وحتى أولياء
االمور.
التوجيه
يتم حضور الفصول الدراسية بشكل منفصل عن رعاية الطوارئ.
يشرف المعلمون باستمرار على الساحات ودورات المياه.
حتى ال تختلط المجموعات قمنا بوضع القائمة التالية:
طالب الصف الثالث والرابع سيمكنهم فقط استخدام المدخل 'خلف الكنيسة' في أيام الدوام وذلك تحت اشراف معلم .يتم فتح الباب فقط
في اوقات الدخول والخروج ،وباقي الساعات يبقى الباب مغلق يبقى جميع الطالب في المبنى ويستخدمون دورات المياه هناك .
المدخل سيستخدم من قبل الصف االول والثاني في ايام الدوام اعتباراً من  8حزيران تحت اشراف معلم Essenheimer Straße
يتم فتح الباب فقط في اوقات الدخول والخروج ويبقى االطفال في المبنى القديم فقط ويستخدمون ساحة المدرسة ودورات المياه.
األطفال المسجلين في رعاية الطوارئ يستخدمون حتى  .05.06فقط مدخل ".Essenheimer Strوسيبقى الدوام في المبنى القديم.
يرجى التأكد من أن أطفالكم يأتون إلى المدرسة سيرا على األقدام.
ال يسمح لدخول الوالدين إلى فناء المدرسة .يرجى أيضًا تجنب تشكيل مجموعات أمام أبواب المدرسة.
إذا كان طفلك مسجالً في رعاية الطوارئ  ،يرجى مالحظة:
تأكد من وصول طفلك في الوقت المحدد للفترة المسجلة ،وأيضا ً ال يمكنك ان تدخل الى فناء المدرسة الستالم ابنك ويرجى
اعتبارا من  8حزيران من Hochstraßeاو من .Essenheimer Str
اصطحاب طفلك
ً
ألسباب تنظيمية يمكنكم فقط القدوم او الذهاب في األوقات المحددة من الساعة  10:30صباحًا أو  1:00مسا ًء أو  2:00مسا ًء أو
 4:00مسا ًء – اعتمادًا على وقت رعاية األطفال المحدد.
إذا كان طفلك يحضر الفصل الدراسي :
يرجى التأكد من ان طفلك يأتي الى المدرسة من البوابة الصحيحة وفي الوقت المحدد ،المعلمون متواجدون عند البوابات لتنظيم
دخول وخروج الطالب .لن يسمح لطفلك الدخول من البوابة الخاطئة ،او في الوقت المتأخر .قد يلزم إعادة طفلك إلى المنزل إذا
تأخر.
تدابير النظافة الشخصية
اترك مسافة ،في الفصول الدراسية وفي رعاية الطوارئ قمنا بتعديل عدد الطاوالت وترك مسافة متر ونصف على االقل ،باإلضافة
إلى ذلك يجب على كل طفل وكل معلم  /مشرف ضمان مراعاة الحد األدنى للمسافة  1.5متر لألشخاص .نحن نعلم أن هذا صعب
وخاصة بعد أسابيع من االنفصال عن المعلمين وزمالء الدراسة واألصدقاء ولكن هذا المطلب ضروري وملح .
إلزامية وضع القناع :
إذا كان طفلك بالخارج في الساحة قبل الرعاية أو خالل فترات االستراحة المحددة فيجب عليه ارتداء القناع.
وايضا ً يجب على االطفال وضع القناع في الصفوف إذا كان المشرف او المعلم قريبا ً منه لتقديم استفسار له او لشرح له .

سنقوم بتزويد كل طفل لمرة واحدة فقط بقناع ،ومن األفضل بالتأكيد تزويد طفلك بقناع قابل للغسل والتي يمكن غسلها في فترة بعد
الظهر لتكون جاهزة في اليوم التالي !
السعال والعطس :
يرجى التحدث مع طفلك قبل الحضور الى المدرسة حول الطريقة اآلمنة للسعال والعطس
نظافة اليدين :
قبل وبعد كل نشاط يقوم به االطفال يتم توجيه االطفال من قبل المعلمين والمشرفين لغسل ايديهم او تعقيمها وخاصة بعد وقبل استخدام
المرحاض.
التهوية :
يقوم المعلمون والمشرفين على ضمان تهوية الغرفة باستمرار ولذلك يمكن ان يكون الجو بارداً في الغرف وخاصة في ساعات
الصباح لذلك يرجى االخذ بعين االعتبار عند اختيار المالبس أطفالك.

إذا لم يلتزم الطفل بالقواعد في الحصص الدراسية او في رعاية الطوارئ ،يجب عليكم استالم اطفالكم على الفور.
وكذلك اذا ظهرت عليهم عالمات المرض ولم يعد بإمكانهم حضور الدروس او الرعاية يجب استالم الطفل على الفور.
لذلك يرجى التأكد من انه يمكن الوصل إليك عن طريق الهاتف!
استالم المواد للدراسة من المنزل
إذا لم يشارك طفلك في الفصل الدراسي فسوف يقوم معلم الصف بترتيب تسليم المواد والتوقيت معك.

فريق مدرسة HMS.

