
  
  
  

 التالميذ  واولياء الى آباء 
  والصفحة الرئيسية  واإللكترونيالمدرسي  البريد عن طريق 

  
  
  

  مرحبا بكم في العام الدراسي الجديد!
  
  

  أعزاءي اآلباء، 

من االسترخاء بضعة أيام معا. واآلن   مقد قضيتم موسم عطلة صيفية لطيفة على الرغم من كل القيود وتمكنت  أنتم وأطفالكآمل أن تكونوا 

 ! كيف ما كانت المقبلة  التحديات وعلى  عليه معانتغلب   سوف  الذيللمستقبل، بدأ العام الدراسي الجديد، بتطلعات جديدة 

 . 2020/2021في العام الدراسي الجديد   بأكمله - كارلشوله-رسة  م باسم فريق المد كبهذه الرسالة أود أن أرحب بكم وطفل

 

 
عام الدراسي مثير حافل بعديد من اللقاءات اللطيفة والفرح في  يتمتعوا ب يعتادوا بسرعة وأن  األول أنالعام الدراسي   خاصة ألطفال اتمنى 

 التعلم واالكتشاف والبحث. 

فضالً   المعلمين، وفي عمل هم لاطفأالكثير من الثقة في ان تكون لديهم و األولى، باء الصفوف رغبات آجميع ان تلبي مدرستنا  كما أتمنى

  . خاصة والصف عامة  الحياة المدرسية من خاللها المساهمة في  مالتي يمكنك المساهمةعن العديد من األفكار و

  

  حارا. ) بمدرستنا وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة للترحيب بهما ترحيبا السيدة (جانسن) والسيدة (سيرماساك سعيد بالتحاقأنا 

  

ستتم دعوتك قريًبا إلى أمسية اجتماع صف طفلكم. هذا االجتماع المسائي مهم جداً ألنكم ستتلقون الكثير من المعلومات حول العام  

االنتخابات لرئاسة   وبواسطةباإلضافة إلى ذلك   الدراسي وستحظون بفرصة التحدث مع معلم طفلكم وأولياء أمور الصف اآلخرين.

  الحضور الى هذا الموعد حسب االستطاعة.  وجمرال  المدرسة.الصف، سيكون لديكم فرصة العمل في اللجان لتعزيز تطوير 

  

على أساس القوانين المنظمة للمدارس، قمنا اآلن بتخطيط جديد لأليام المدرسية، والتي أود أن أشرحها لكم أدناه. والهدف من كل هذه  

،  ومستمرالجهود هو ضمان أن نحقق معا أكبر قدر ممكن من الحماية الصحية، وبالتالي توفير تعليم الفصول الدراسية بشكل موثوق  

أنتم   واآلباء واألمهات. ساعدونا األطفال و الموظفينكل من  نحن بحاجة إلى دعملتوفير ذلك ف األطفالية لجميع الرعاية الصحوكذلك 

  وأطفالكم لتلبية المتطلبات بشكل صحيح. شكراً جزيالً لكم على ذلك. 

  

  الحياة اليومية مع كورونا 

 

  بداية الدروس 

 

ال يأتي جميع األطفال إلى    حتى  بداية متدرجة للدروس، والتي تتضمن أيضا بداية مفتوحة الحال قبل العطلة، فقد نظمنا عليه وكما كان 

 المدرسة في نفس الوقت ويتم توزيع الوافدين على المدرسة. 

  يسمح لألطفال في الصفين الثالث وبما أن األطفال في الصفوف العليا لديهم المزيد من الدروس، فإن يومهم الدراسي يبدأ في وقت سابق.  

 . 08:00. تبدأ الدروس في الساعة 08:00و   07:45المدرسة بين الساعة  إلى  بالمجيءوالرابع  

  ساعة الصباحا. تبدأ الدروس في  والنصفصباحا والثامنة    بين الساعة الثامنة المدرسة إلى أطفال الصفين األول والثاني، ويصل 

 صباحاً.  08:30



على ما يكفي من   ا يحصلوان جميع األطفال تسمح لراحة بطريقة ست فترات اال تنظيم يمكننا أيًضا للدروس، المتدرجةبفضل هذه البداية 

 في فناء المدرسة خالل هذا الموسم الحار.  الحركة 

  أوقات التدريس الدقيقة. من  الصف للتأكد معلم   المسلم من طرفيرجى الرجوع إلى الجدول الزمني  
االنتظار في فناء المدرسة أو الوصول في وقت متأخر   ليس قبله لتفادي المحدد و يرجى التأكد من وصول طفلكم إلى المدرسة في الوقت 

  المتعلقة بكورونا.  التدابير المدرسية هذه نقطة هامة للجميع في نطاق وللفصل. 

  و  الثابت  مإلى مقعده ون أيديهم قبل بدء الدرس ثم يذهب  لهم ويغسلون و فص على الفور إلى  المدرسة يذهبون األطفال القادمين الى 

  . بعد الجلوس الفم واألنف  غطاء   خلعيمكنهم 

 

 تغطية الفم واألنف 
  

المدارس االبتدائية في واليتنا يلزم على جميع األشخاص بارتداء كمامة لتغطية الفم واالنف على أرضية المدرسة وداخلها. ولهذا   جميعفي  كما 
 يجب عليكم كأولياء أمر التأكد من أن طفلكم مجهز بشكل كاف. يرجى إعطاء طفلك قناع واحد مناسب على األقل للمدرسة. 

 طفال بإزالة غطاء األنف في الصف عندما يكونون جالسين في مقعدهم الثابت. وكما سبق ذكره أعاله، يُسمح لأل 
 

 تدابير النظافة 

 وسوف يستمر تطبيق تدابير النظافة الصحية الموصوفة قبل العطلة الصيفية، وال سيما: 

 الكافية  حفظ المسافة 

   غسل اليدين بانتظام 

  الفم واألنف  كماماتارتداء 

  المستمرة التهوية 

 المشتركة  ألسطح لمنتظم التنظيف ال 

  النظافة الصحية للمدرسة.  في خطة   ةالتدابير موجود جميع هذه

  

  التتبع 

 

الغرف ويتم توثيق   للجلوس في  ثابت  ترتيب  لزم األمر، هناك  إذا  العدوى  تتبع سالسل  نتمكن من  ولكي 

  الحضور لكل يوم من أيام التدريس والمناسبات المدرسية المماثلة. 

  

  لدى للتالميذ اإلجراءات عند وجود أعراض ذات الصلة بالهالة 

 

  - مثل الحمى والسعال الجاف وفقدان حاسة الذوق / الرائحة    -19  أعراض كوفيدان التالميذ الذين لديهم  

  عند اي طفل   مثل هذه األعراض  لوحظت  يشتبه في إصابتهم بالعدوى وال يُسمح لهم بااللتحاق بالمدرسة. إذا 

الفور    هسحب يتم    انيجب   عن    تم فصلهالطفل المدرسة، سيُ   يغادر  بالتشاور مع الوالدين. وإلى أن  - على 

بإدارة الصحة. إذا كان  في هذه الحالة  كاف. تتصل إدارة المدرسة    واالشراف عليه لوحده بشكل  اآلخرين

  24المنزل لمدة    مالحظته في برد ولم تظهر عليه أعراض أخرى، فيجب أوالً  يعاني فقط من نزلة  الطفل  

  في المدرسة.   فصلهإلى  للتلميذ العودة أي أعراض أخرى، يمكن  يكن عندهساعة. إذا لم 

  

  المسؤوليات واإلجراءات في المدارس في حالة االصابة بالمرض 

 

أو إذا تم الكشف عن حاالت العدوى خالل   19كوفيد  –إذا كان تلميذ أو معلم أو موظف مريضا بالسارس 

االختبارات أو بوسائل أخرى، يتم إبالغ إدارة الصحة من قبل إدارة المدرسة أو وزارة الصحة تبلغ إدارة  

  لى أي حال، يقرر مجلس الصحة اتخاذ تدابير أخرى. المدرسة. وع



.  سيكون علينا بالتأكيد أن نتفاعل بمرونة وتلقائية مع  2020/2021وقد استعدنا جيدا لبدء العام الدراسي  

لذلك، يرجى  التغييرات لكي نكيف االجراءات داخل المدرسة وفقا لذلك. وسوف يتم تبليغكم دائماً وبسرعة.  

إذا كانت هناك www.karlschule-bonn.de  بعة صفحتنا الرئيسية بانتظام تحت االستمرار في متا 

 . معلومات جديدة واالطالع على بريدكم اإللكتروني

 

 ويمكن االطالع على معلومات وزارة التعليم والمدارس عن العمليات المدرسية المكيفة على: 
-https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster

corona-chulbetriebs 
 

رة المعلومات والقيود والقواعد،  لكم وألوالدكم، على الرغم من كث   بأكمله أتمنىنيابة عن الفريق المدرسي  

 . لمهمةاللقاءات احافلة ب سنة دراسية جيدة وناجحة  

 في االتصال بنا.   واأي أسئلة، ال تتردد مأو لديك ين من اي شيءغير متأكد مإذا كنت 

  

 

 مع أفضل التحيات 

 

 توبياس هيلبراند 

 المدير

 
 
 
 

المدرسية والنماذج المذكورة هنا تحت   المعلومات والرسائل  أيضا تحميل جميع  www.karlschule-ويمكن 
onn.deb .    . 

 كما ستتوفر ترجمة لهذه الرسالة باللغتين التركية والعربية قريباً على صفحتنا الرئيسية. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


