
 آباء طالب الصف الرابعإلى 
 الصف ومعلمعن طريق البريد اإللكتروني 

 
  

  استئناف التدريس

 ،ي اآلباء واولياء التالميذأعزاء

 

وضعت  الماضي،االسبوع  فيواخيرا بعد السياسة المعلوماتية المربكة لحكومة الوالية 
من  والقواعد الترتيباتمن ومجلس المدرسة مجموعة  االبتدائيةهيئة التفتيش بالمدرسة 

 لي أن اسمحوا بون.اسلوب منسق لجميع المدارس االبتدائية التابعة لمدينة  اجل اتباع
 أشرح لكم هذه القواعد في هذه الرسالة:

الدراسية يمكننا الترحيب بجميع أطفال السنة  ،2020مايو  7من يوم الخميس، ابتداء 
 .2020مايو  12يوم الثالثاء سيتم تطبيق الخطة التالية حتى   و  مدرستنا في الرابعة

أيار/مايو  6في  ةاالتحادي ةورهنا بالمناقشات المعلقة بين رئيسي الوزراء والمستشار
في  ، ينبغي عندئذ أن يتمكن األطفال من جميع الصفوف من العودة إلى المدرسة2020

 نظام متداول يومي. أيار/مايو في 13

. ومن المتوقع 2020مايو  13أن الخطة ستتغير مرة أخرى يوم األربعاء وهذا يعني 
والعشرين، من األسبوع التقويمي الحادي  ابتداء م إلى المدرسةكبعد ذلك أن يعود أطفال

 في األسبوع. فقط يوماً واحداً  سيكون الحضور ولكن

 وواجبات"التعلم عن بعد"، أي جداول  التحدث علىو سوف يثم في هذا اليوم شرحو
، حتى يتسنى لألطفال عندئذ العمل على مهامهم التالميذالعمل في األسبوع المعني، مع 
 قدر اإلمكان دون دعم الوالدين.

بمجرد  جدول زمني جديد تحويأخرى  مدرسيةرسالة  تتلقونفي هذا الصدد، سوف 
 .NRW -ن ر ف  -إجراء التصويت في والية

 2020مايو  12مايو إلى  7من  دراسية ابتداءالمدرستنا مستعدة الستئناف الفصول 
النظافة في  معلومات حول شروط ومتطلبات يمكن العثور علىالرابع.  لتالميذ الصف

على النقط  مع أطفالكالتحدث ملحق هذه الرسالة. قبل العودة إلى المدرسة، يرجى 
 :التالية

متر في الطريق إلى  1.5مراعاة قواعد المسافة التي يبلغ طولها  واجب . 1
 المدرسة.

لى الصف غير مسموح به! يجب على إاللعب في ساحة المدرسة قبل الدخول  . 2
 جميع األطفال الذهاب مباشرة إلى فصولهم.

 يرجى أن تعطي طفلك كمامة واحدة على األقل. . 3
 حالًيا. باألنعل يغيرونها والغرفة الصف.  العادية في األطفال أحذيتهميترك  . 4
  .ارج الغرفة كالعادةخ وليس.         يتم تعليق المعاطف على الكرسي في الصف 5

  

  يمكن االطالع على الجدول الزمني لطفلك في الصفحة التالية: 

 



 ج4 ب4 أ4 الوقت
   الوصول إلى الصف الساعة 4008 - 3008

4008 - 5008   

 الحصة األولى

  الصفالوصول إلى 
5008 - 0009   

 الحصة األولى

 الوصول إلى الصف
 صباحا1009 - 0009

 الحصة األولى

صباحاً  10من الساعة 09
   مساءً 9 حتى الساعة

  مساءً 9:30- مساءً  809
- 09 

3009 - 40:0009 
4009 - 5009   

   صباحا10 - 5009
ً 10من الساعة  استراحة  صباحا

ً 10حتى   10 صباحا
ً  10من الساعة 10  صباحا

ً 10حتى     صباحا

 الحصة الثانية

 - مساءً  810 استراحة
 مساءً 3010:30
 -صباحاً  3010

10 ً    صباحا

  الحصة الثانية

ً  4010 استراحة - صباحا
10:50 ً  10 -  صباحا
 -صباحاً  5010

11 ً    صباحا

 الحصة الثانية

11 ً ً 11 - صباحا  صباحا
10 

إلى   10/10من الساعة 11
   00/2011الساعة 

 - مساءً  08:0011
11 ً    صباحا

إلى  30/11من الساعة
 00/4011  الساعة

 لمدرسةنهاية ا   5011- 4011
5011  ً حتى  صباحا

ً 12الساعة     صباحا
 لمدرسةنهاية ا 

12 ً  لمدرسةنهاية ا     صباحا

  

  

  

إذا كان bonn.de-www.karlschuleالرئيسية بانتظام تحت  صفحتنازيارة  يرجى االستمرار في
 الخاص.البريد اإللكتروني  واالطالع علىهناك أي معلومات جديدة 

  هذه الرسالة باللغتين التركية والعربية على صفحتنا الرئيسيةرجم كما ستت

 أفضل التحيات مأرسل لك

 وأتمنى لكم ولعائالتكم البقاء بصحة جيدة.

  

  

 


