
  
  إلى آباء وأولياء األمور

  عن طريق البريد اإللكتروني والصفحة الرئيسية
  
  

  2020/2021في األسبوع الدراسي األول للعام الدراسي استئناف التدريس 
  

 أعزاءي آباء وأولياء التالميذ،
 

. حتى 2020/2021بهذه الرسالة أود أن أبلغكم ً بالجوانب التنظيمية ذات الصلة باستئناف التدريس في العام الدراسي 
 وستعقب ذلك رسالة أكثر تفصيال تتضمن مزيدا من المعلومات في األيام المقبلة. التخطيط. يمكنكم

  
  .ببداية مفتوحةسنبدأ مرة أخرى لتوجيهات القانون المدرسي وفقا 

تبدأ الدروس لهذين  صباحا ثم 00:8و 7:45سيكون بين الساعة     الثالث والرابعوقت وصول أطفال السنتين الدراسيتين 

 .الثامنةالعامين في الساعة 

  الدرس ستكون على الساعة  وبداية   8:30و  8:15الساعة  والثاني بينالعامين الدراسيين األول وصول أطفال  وقتسيكون و
8:30.  

لجميع المستويات    14.08الى  12.08 األول:في األسبوع  الدروس يونيو ستنتهي23من كما ذكرت من قبل في رسالتي 
  :بعد أربع ساعات مدرسية

  
  12:00السنة األولى والثانية على الساعة 

 11:30السنة الثالثة والرابعة على الساعة 

  

  

. سوف يحصل طفلك عليه من 2020آب/أغسطس  17وم االثنين وسيطبق الجدول الزمني العادي بعد ذلك اعتبارا من ي
  معلم الصف يوم الجمعة.

  
  

 معلومات إضافية:

  والفمارتداء غطاء األنف  عليهمجميع الناس الذين يدخلون المدرسة. 

  عندما يصلون األطفال إلى ساحة المدرسة في الصباح، يستقبلهم المشرف

 المدرسة. الى مبنى ويتم ادخالهم

  المبنى  إلى اآلباء فهم أنه يجب علينا االستمرار في رفض دخوليرجى

   ألسباب تتعلق بالحماية من العدوى.

 إلى المدرسة فقط إذا كان يتمتع بصحة جيدة تماما ميرجى إرسال طفلك  - 

 19 كوفيدبغض النظر عن 

نحاول رغم  سابقا، فنحن كل شيء كمثلهلم يكن  ولواألولي. حتى  من التوجيهوآمل أن تكون هذه المعلومات قد اعطتكم شيئا 
  .ذلك جلب أكبر قدر من الحياة اليومية مرة أخرى إلى المدرسة قدر اإلمكان

.  
  يتطلع جميع الفريق   المدرس بأكمله إلى الترحيب بأطفالك للعودة إلى المدرسة يوم األربعاء المقبل.و
  م للجواب على أسئلتكم.فكتصر هم تحث عن فريق إدارة المدرسة ان جميع المعلمين فضال 
  



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

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

  مع أطيب التحيات.

 

  

 توبياس هيليبراند

  المدير


