
 
  

  إلى
 أولياء أمور التالميذآباء و

  عن طريق البريد اإللكتروني والصفحة الرئيسية
 

  

 2020حزيران/ يونيه  15استئناف التدريس اعتبارا من 

 

 اعزاءي اآلباء،

 حزيران/يونيه: 8كما سبق الذكر في رسالتي المؤرخة 

  . 2020حزيران/يونيه  15ستُعاد فتح المدارس االبتدائية في واليتنا في 

 

فقد أكملنا اآلن التخطيط لألسبوعين الدراسيين الباقين  المدارس والتعليم بوالية نورد راين فيستفالن  ووفقا لمتطلبات وزارة  

حزيران في   -. يونيو 15االستعدادات الجديدة في إطار الحماية من العدوى، والتي تبدأ من  في هذه السنة الدراسية وأكملنا

 : هذه التدابيرلكم  لكم شرح المدارس االبتدائية.  بهذه الرسالة أود

  

  الدراسي الخاص به داخل الفصلالدروس تكون فقط في ظل كل قسم على حدة. 

  من قبل معلم الصف الساعات جميععادة  يتم تدريس األطفال. 

 )التدريس فقط في نفس الصف)الدائم (مجموعة التعلم  المدرسة بمفهومم) في سياق 1،5استبدال المسافة الفردية. 

 الفصل الدراسي  عدم تغيير. 

 رجةأوقات البدء واالستراحة المتد. 

 أثناء فترات الراحة مجموعات التعلم عدم خلط. 

 للفصول الدراسية التهوية المنتظمة. 

  وفقا لمفهوم النظافة الصحية للمدرسةالخ(غسل اليدين،  النظافة بتدابيرالعمل مواصلة (. 

  

  ولقد تم تغيير استعمال الزمن وفقا للجدول ادناه.  

الوقت نفسه يتم ضمان ذهاب طفلكم   المطلوب، وفي  ونتيجة لذلك، يتم تعليم جميع األطفال قدر اإلمكان وفق الجدول الزمني

 ي نفس الوقت كل يوم.ف  إلى المنزل او الى رعاية بعد الظهر

 

 

 

 

  

  



 السنة األولى السنة الثانية  السنة الثالثة السنة الرابعة  

    المفتوح خولدء الدب 8:00 - 7:50

حتى الساعة  8:00من الساعة 
8:10 

    

8:10 - 8:20     

8:20 - 08:30     

المفتوح خولدء الدب    08:40 - 8:30  

 صباحاً إلى 8:40من الساعة 
 صباحاً  8:50

المفتوح خولدء الدب     

المفتوح خولدء الدب  9:00 - 8:50    

حتى الساعة  9:00من الساعة 
9:10 

    

9:10 - 9:20     

حتى الساعة  9:20من الساعة 
 ستراحة ا 9:30

   

9:30 - 9:40    

حتى الساعة  9:40الساعة من 
9:50 

   
  

  

 ستراحة ا
9:50 - 10:00    

حتى  10:00من الساعة 
 10:10الساعة 

  
  

  

 ستراحة ا

ستراحة ا  

حتى  10:10من الساعة 
 10:20الساعة 

   

حتى  10:20من الساعة 
 10:30الساعة 

 
  

  

 ستراحة ا

ستراحة ا    

حتى  10:30من الساعة 
 10:40الساعة 

   

حتى  10:40الساعة من 
 10:50الساعة 

ستراحة ا     

حتى  10:50من الساعة 
 11:00الساعة 

    

حتى  11:00من الساعة 
 11:10الساعة 

    

حتى  11:10من الساعة 
 11:20الساعة 

 ستراحة ا

   

حتى  11:20من الساعة 
 11:30الساعة 

   

حتى  11:30من الساعة 
 11:40الساعة 

    

حتى  11:40من الساعة 
 11:50الساعة 

    

حتى  11:50من الساعة 
 12:00الساعة 

    

حتى  12:00من الساعة 
 12:10الساعة 

    

12:10 - 12:20     

12:30 - 12:20     

 



. كما نطلب منكم االستمرار في تزويد المرجو وبإلحاح مجيء االطفال الى المدرسة كل يوم في الوقت المحدد

 !نوصي بارتداء الكمامة خاصة عند الوصول إلى المدرسة وتركهاأطفالك بكمامة لتغطية الفم واألنف.  

يتم تدريس الفصول الدراسية بشكل رئيسي في المواد األلمانية والرياضيات والتربية البدنية. يتم كذلك دمج المواد 

. يتم إلغاء التعليم الديني.  4-2 فقط في المستوياتدروس اللغة اإلنجليزية تعطى وسيقى. اإلبداعية مثل الفن والم

 المدرسة أو في الهواء الطلق. بهويتم إجراء دروس الرياضة في 

 

 

 معلومات إضافية:

  .يرجى تفهم عدم يستقبل االطفال عند وصولهم الى المدرسة من طرف المشرف ثم يتم ادخالهم الى المدرسة

   العدوى.دخول اآلباء إلى المبنى ألسباب تتعلق بالحماية من 

   مرافقة االطفال الذين ال  الدراسية. يتم يتولى زمالء رعاية بعد الظهر األطفال مباشرة بعد الدراسة في الفصول

 .المدرسة إلى باب جماعةالمعلم  في المدرسة من طرفيقضون فترة بعد الظهر 

 19كوفيد بغض النظر عن  - إلى المدرسة فقط إذا كان بصحة جيدة تماما ميرجى إرسال طفلك. 

   الطفل "، فإنه يمكن إعفاؤهم من التدريس. وإذا كان  المعرضة للخطروإذا كان األطفال ينتمون إلى ما يسمى "الفئة

. ولكن في الشيء أيضانفس  "، ينطبق عليهلخطرالمعرضة ل مع قريب ينتمي إلى ما يسمى "الفئة بيت يعيش في

هذه الحالة، يجب تقديم شهادة طبية. إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بمعلم صف طفلك أو إدارة المدرسة. 

 .لمفعولا وال تزال اإلعفاءات التي منحتها إدارة المدرسة سارية

 نسخة 3و 2و 1سنعطي األطفال (سنوات  مالحظة: األسبوع األخير من المدرسة. العادة فيكالشواهد  تعطى (

 النسخة وإرجاعها إلى طفلك في المدرسة في اليوم التالي من المدرسة. ثم يحصل على توقيع من الشهادة. يرجى

   بشكل جيد. قصد حمايتهاشفافة للشهادات  واقية لكمطف ءإعطا المرجو. ةاألصلي الشهادة 

 

  التوجيه. على وآمل أن هذه المعلومات الكثيرة سوف تساعدكم 

وجهة نظر تعليمية،  . اما منوفيرولوجيةم ما إذا كانت هذه الخطوة صحيحة من وجهة نظر طبية قيّ أان  ال اود
في  اهمية التعايش نعرف مدى أهمية التعلم معا، بل وأكثر من ذلكألننا  أطفالكمسرورون الستقبال  نحن جميعاف

 مام وحساسية وودية.نواكب وصول األطفال إلى مدرستنا باهتطبعا لألطفال.  سنظل  مجموعة بالنسبة

  .الحرص والحكمةأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكركم جميعا على مرافقة أطفالك بكثير من الصبر و

  ان معلمي الصفوف وهيئة االدارة تحث تصرفكم لإلجابة على اسئلتكم او اعطاء توضيحات اضافية.

.   

هناك أي إذا كان  bonn.de-www.karlschuleيرجى االستمرار في زيارة صفحتنا الرئيسية بانتظام تحت 
 معلومات جديدة واالستطالع على البريد اإللكتروني الخاص بكم.



 المذكورة هنا على صفحتنا الرئيسية.يمكن أيًضا تنزيل جميع المعلومات والرسائل األبوية 
 .كما ستتاح قريباً ترجمة الرسالة باللغتين التركية والعربية على صفحتنا الرئيسية

  .مع أطيب التحيات والتماني بالصحة لكم ولعائالتكم 

 

  

 توبياس هيليبراند 

 المدير
 

 

 


