
  معلومات  مهمة في نهایة العام الدراسي
 

 االسبوع المقبل تبدأ العطلة الصیفیة وكما تعلمون سیغادر طالب الصف الرابع مدرستنا لبدء مرحلة جدیدة في المدرسة الثانویة بعد
 العطلة الصیفیة .وبالرغم من الصعوبات المتعلقة بكورونا فأننا سنقوم  بحفلة تودیع  لطالب  الصف الرابع في الصفوف الداخلیة في

٢٠٢٠/٧/٣  
  

  النظام التعلیمي في العام الدراسي القادم :
  في الوقت الحالي ال یوجد بیان رسمي من وزارة التربیة او هیئة التفتیش حول كیفیة استمرار الدوام المدرسي في العام الدراسي القادم

  ،ومع ذلك هناك ثالث سیناریوهات محتملة :
  

   الدوام النظامي مع الحفاظ على شروط النظافة
 بهذه الحالة یتم إعطاء الدروس في الصفوف الدراسیة مع المحافظة على مسافة األمان والنظافة ،وسیكون هناك دوام كامل مع الحضور

 الى الكافتیریا.
  الدوام مع الحفاظ على مسافة األمان

 بهذة الحالة ال یتغیر شيء من قواعد النظافة والمسافة التي كانت مطبقة قبل العطلة الصیفیة، أي اننا سنستمر بالتدریس في مجموعات
  وسنقدم أیًضا رعایة الطوارئ ،ما إذا كان باإلمكان الحضور الى الكافتیریا ال یزال قید التوضیح .

 
  اغالق مؤقت للمدرسة :

 في حال حدوث موجة أخرى من اإلصابات بفیروس كورونا قد تحدث عملیات اغالق مؤقتة ، في تلك الحالة ستقرر هیئة الصحة نوع
  ونطاق إغالق المدارس .

  
 جمیع السیناریوهات تعتمد على خطة النظافة والتي نتوقع نشرها في األسابیع القلیلة القادمة وجعلها تتكیف مع الوضع في المدرسة .

 
 بسبب المعلومات المتفرقة والقلیلة المتاحة لي یرجى تفهم انه ال یمكنني تقدیم أي معلومات محددة وواضحة لكم  .

  
  

  األغراض الضائعة:
  كما هو معروف منذ سنوات نقوم بجمع جمیع األغراض المفقودة والتي عثر علیه مرة أخرى في الكافتیریا .وستكون جمیع األغراض

  األسبوع المقبل یوم االثنین ٢٩ویوم الثالثاء ٣٠حزیران من الساعة ٨ صباًحا حتى الساعة ١٠ صباًحا في الكافتیریا .
.Hochstraße یرجى الحضور في األوقات المحددة وعبر البوابة 

 اذا لم یكن بإمكانكم الحضور وكان طفلكم في الفصل الدراسي او في رعایة الطوارئ یرجى كتابة رسالة الى معلم الصف ، نحن
 سنحرص على ان یتمكن طفلك من البحث عن األشیاء المفقودة .

 
  جمیع األغراض المتبقیة ولم یلقى لها صاحب سیتم التبرع بها لهدف خیري  !

  
 

  التبدیل إلى نظام البطاقة في الكافتیریا
 بدایة العام الدراسي القادم سیكون هناك إجراءات جدیدة لطالب الدوام الكامل ،وقمنا بوضع إجراءات واسعة وجدیدة في جعل وقت

 الغداء لألطفال أكثر جاذبیة وواضًحا لألطفال ،باإلضافة إلى التغیرات الهیكلیة المخططة لها سوف نقوم بتغیر النظام الطعام من الوعاء
  الى البطاقة . سوف تتلقون  رسالة مفصلة في األیام القلیلة القادمة .

  
  االخبار والمعلومات لالولیاء

  
 نظًرا ألننا غالًبا ما نتلقى معلومات في أوقات قصیرة وضیقة جًدا ،ونحن نرغب ان ننقلها لكم بسرعة .لذلك أود ان اطلب منكم مرة

  أخرى الیوم ان تتفحصو بریدكم االلكتروني بانتظام  ،وزیارة  صفحتنا الرئیسیة باستمرار   .
  سنقوم بتنزیل قائمة الكتب المدرسیة على الصفحة الرسمیة في وقت قریب .

 
 
  

  اآلن أتمنى لكم ولعائالتكم إجازة صیفیة مریحة وبعض األیام من االسترخاء مع احبائكم .
 

  تمنیاتي لكم بالصحة


