
 

 

 التالميذ آباء وأولياء إلى

 عن طريق البريد اإللكتروني والصفحة الرسمية للمدرسة   

 

 

 استئناف التدريس

 

 

 

 أعزاءي اآلباء،

 

قمنا وما نتج عنه من ترتيبات الستئناف التدريس، االلمانية  ةالمستشاررئيس الوزراء مع اجتماع بعد 

أطفالكم في الصف مرة أخرى اعتبارا من األسبوع المقبل.  الستقبالشيء في مدرستنا  كلبترتيب  اآلن

 الصدد:في هذا  المعلومات جميععكم على لطأن أ في هذه الرسالة أود

 

 استئناف التدريس .1

إجازة غياب التالميذ الذين يعانون من امراض سابقة تتعلق بفيروس كورونا  .2

الصلة ذي سابق من مرض  أقارب يعانونأو التالميذ الذين يعيشون مع 

 .بالهالة

 رعاية الطوارئ ورعاية بعد الظهر ]أوجس[ .3

 قنعة في المدرسةاأل .4

 

 

   !يمكن العثور على مختصر قصير كقائمة مرجعية في الصفحة األخيرة

 

 استئناف التدريس -1

 

ابتداء من يوم يمكننا ا أيًضا الترحيب  الرابع، أطفال الصففي حين بدأنا يوم الخميس الماضي مع 

 .3إلى  1السنوات من  بأطفال 2020مايو  13األربعاء 

هذا يعني  ،األسبوعفي   حدا وما واي قبل معلم صفه في فصله الدراسيسيتم تدريس طفلك دائًما من  

. حتى العطلة الصيفية الحضوريةأيام من الدروس  سبعةالمجموع في جميع أطفال مدرستنا لديهم ان 

مباشرة الدروس  ذلك تبدأبعد  .8:40 ابتداء من الساعة مراحل الىالمدرسة مقسم  ىول الخالد كونيس

 : 12:00والساعة  11:40على مراحل بين ايضا بعد ذلك  وتنتهي

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صف طفلك. رسالة معلميرجى الرجوع إلى للمزيد من المعلومات الدقيقة 

 وفي أيام الدروس، سيناقش "التعلم عن بعد" )"التعليم المنزلي"( مع الطالب، أي

جداول العمل في األسبوع المعني، بحيث يمكن لألطفال العمل على مهامهم في 

يعني المنزل في األيام األخرى، ويفضل أن يكون ذلك بدون دعم الوالدين. هذا 

 مواد الدراسة في ساحة المدرسة. الغاء توزيع

التحدث يرجى  الرسالة.ملحق هذه  لمدرستنا في يمكن العثور على خطة النظافة

 مع طفلك قبل العودة إلى المدرسة. هذه الخطةعلى 

 التالية:النقاط خصوصا ب علم تاماالطفال على  كونيوينبغي أن 

متر في الطريق  1.5يجب أيضا ً مراعاة قواعد المسافة التي يبلغ طولها  

 .إلى المدرسة

اللعب في ساحة المدرسة قبل الصف غير مسموح به! جميع األطفال يذهبون  

 .صولهممباشرة إلى ف

 الفم واألنف على األقل. قناع واحديرجى تذكر أن تعطي طفلك  

يترك األطفال أيضاً خالل اليوم الدراسي أحذية الشوارع في مبنى المدرسة!  

 ال يتم استخدام النعال حاليًا.

 الوقت
 4cالسنة الثالثة / الفئة  4bالسنة الثانية فئة  أ4السنة األولى / الفئة 

     الوصول إلى الصف الساعة 4008 - 3008

4008 - 5008   

 صة االولىالح

   الوصول إلى الصف

5008 - 0009   

 الحصة االولى

 الوصول إلى الصف
 صباحا1009 - 0009

 الحصة االولى

صباحاً حتى  10من الساعة 09

   مساءً 9 الساعة

 09 - ًً صباحا9:30- مساءً  809
3009 - Uhr40:0009  
4009 - 5009   
   صباحا10 - 5009

ً 10من الساعة  استراحة حتى  صباحا

10 ً  10 صباحا

ً  10من الساعة 10 حتى  صباحا

10 ً    صباحا

 الحصة الثانية

 استراحة
 مساءً 3010:30 - مساءً  810

ً 10 -صباحاً  3010    صباحا

 الحصة الثانية

 استراحة
4010  ً ً 10:50- صباحا  10 - صباحا
ً 11 -صباحاً  5010    صباحا

  لحصة الثانيةا

11 ً ً 11 - صباحا  10 صباحا

الساعة  إلى 10/10من الساعة 11

00/2011   
ً 11 - مساءً  08:0011    صباحا

إلى  03/11ال ساعةمن 

 00/4011 الساعة
 المدرسة نهاية   5011- 4011

5011  ً حتى الساعة  صباحا

12 ً    صباحا

 المدرسة نهاية  

12 ً  المدرسة نهاية       صباحا



 في الداخل. على الكرسي بل تعلق خارج الغرفمعاطف ال يتم تعليق ال 

سابقة تتعلق بفيروس كورونا أو التالميذ الذين  من امراضاجازة غياب التالميذ الذين يعانون  .2

 ذي الصلة بالهالة مرض سابقيعيشون مع أقارب يعانون من 

، كوروناب صلةه لمرض إذا كان طفلك أو شخص ما في عائلتك يعاني من 

النموذج المرفق  باستعمال المدرسةمكنك تقديم طلب غير رسمي إلى إدارة ي

 بهذه الرسالة.

الصلة  سابق لهمرض تأكد قريب المعني، للومن الشروط األساسية إلجازة الطالب تقديم شهادة طبية 

 .كوروناب

يتم االتفاق على طريقة  الذين هم في إجازة إلى القيام بمهامهم التعليمية في المنزل. ثم لتالميذا يلزم على

 مع معلم الصف. هاتسليماعادت 

 الطارئة:الرعاية  .3

حتى أثناء استئناف التدريس. ويمكن االطالع على جميع  الحفاظ على الرعاية في حاالت الطوارئيتم 

 .2020أيار/مايو  1 الرسالة المؤرخةفي المعلومات الهامة 

ليوم الذي ا في الرعايةهذه  فله أيضاً الحق في [،اوجس]الرعاية بعد الظهر  إذا كان طفلك طفالً من أطفال

 ام ال. الطارئة الرعايةفي كان له الحق بغض النظر عما إذا  - يحضر فيه الى المدرسة
 

 0228776841 من أجل التخطيط األفضل، يرجى إعطاء مالحظات للسيدة أوفرستولز )رقم الهاتف: 

 )في آخر يوم عمل واحد قبل اليوم الدراسي المقابل( مافي الوقت المناسب ( 0228776836وا

 . ]اوجس[او الفي إذا كان ينبغي رعاية طفلك 

ن فم نعمل مع األطفال أننابما من العدوى. ولكن  للحمايةالكبير  االهتمام المدرسة يولونموظفي جميع 

 .اثناء اللعبللتدابير، وخاصة  لصعب جدا بالنسبة لهم االمتثالا

 

 :قنعة في المدرسةاأل .4

. اال إذا عملت المدرسة واالطفال واسرهم يد في يديمكن للحماية من العدوى ال أعاله، كما سبق ذكره  

بأن يرتدي جميع األطفال والمعلمين  2020أيار/مايو  1ولهذا السبب، أود أن أكرر توصيتي المؤرخة 

 راحة.ستما شابه ذلك، على األقل أثناء فترات اال  أوقناعا ً „ما بعد الظهر كمامة او وموظفي 

 

إذا debonn.-www.karlschule ستمرار في االطالع على صفحتنا الرئيسية بانتظام تحتيرجى اال

 الخاص.البريد اإللكتروني  ايضا االطالع علىكانت هناك معلومات جديدة و

 من موقع االنترنيت للمدرسة زالمذكورة هنا  االستماراتيمكن أيًضا تنزيل جميع المعلومات والرسائل و

 ترجمة هذه الرسالة باللغتين التركية والعربية على صفحتنا الرئيسية.قريباً رجم كما ستت
 

 .الصحة والعافيةأرسل لكم أطيب التحيات وأتمنى لكم ولعائالتكم 

 
 

 توبياس هيليبراند

 مديرال



  قائمه مرجعية

   

 استئناف التدريس -1

في جميع  -المدرسة لجميع األطفال  الىفي األسبوع حضور  1مايو يوم  13من ابتداء  +

+ االهتمام بقواعد  األيام األخرى تجهيز الخطط األسبوعية في المنزل )"التعليم المنزلي"

 ال تعطى مواد الراسة في الساحة. +النظافة. 

  

   جازة اإل -2

  مسبقا من امراض. أو أقارب يعانون سابقة ضراأمقواعد خاصة للطالب الذين يعانون من 

  

 اوجسالرعاية الطارئة/ -3

 .سيتم االستمرار في تقديم الرعاية الطارئة+

 !تسجيل سابقا[]الدراسي في يومهم  +يمكن لألطفال الذهاب الى الرعاية بعد الظهر

  

 في المدرسة الكمامة -4

 .يجب على األطفال ارتداء األقنعة عند الوصول وفترات الراحة والتعليم+

 

 

 


