

الطالب األعزاء ، اولياء األمور الكرام :

السالم عليكم ،

لقد تم اعالمنا يوم األربعاء املاضي املوافق السادس من شهر Mai ، ومن خالل بيان صحفي صادر من الدوائر املسؤوله عن اهم 

النقاط  الرئيسيه بشأن استئناف التعليم  في املدارس بعد عطلة 25.05.2020.

لألسف لقد وصلت هذه املعلومات الى إدارة املدرسه مساء يوم أمس ، وها نحن نرسلها لكم  لكي تتمكنوا من تنظيم أوقاتكم لفترة ما 

بعد العطلة املذكوره.


إليكم كيفية استمرار املدرسه:

اعتباراً من 25.05.2020 يجب على طالب الصفوف ( من الصف الخامس- الى الصف الثامن) ، وكذلك طالب الصف الحادي 

عشر و طالب صفوف الABC وطالب الIVK ، املجيء الى املدرسه مرةً واحده في األسبوع وملدة ستة دروس.

لذا فسيتم تقسيم الفصول الدراسيه الى ثالث مجموعات ، ويتم تعيني أوقات بدء وانتهاء مختلفه و مداخل ومخارج ثابته، وارتداء 

كمامات األنف والفم داخل مبنى املدرسه (بأستثناء مكان العمل) وتهيئة قواعد نظافه جديده.


سيقوم املعلمون الذين (ال ينتمون الى دائرة الخطر الصحي)، باالشراف وإبالغكم بالتفاصيل حول وقت وكيفية و مكان رعاية ابنائكم.

بالنسبة الى طالب الصفوف التاسع والثاني عشر( بأعتبارهم سيدخلون مرحلة االبيتور في املستقبل)، فسيكون حضورهم في 

املدرسه من 34-30 ساعه في األسبوع، ثم سيحصلون  بعد ذلك على أسبوعني من التعليم املنزلي.


بالنسبة لطالب الصف العاشر فقد انتهوا من االمتحانات بشكل كامل وال يزالون في التعليم املنزلي.


اما طالب مرحلة االبيتور فهم يحضرون االن لالمتحانات الشفهية .

بالنسبة لرعاية الطالب فسيتم توسعاتها حسب الحاجه.


.Mai سنوافيكم باملعلومات املستجده في األسبوع االول بعد عطلة شهر

يرجى من الطالب احضار جميع املواد التعليمية الى املدرسه.


معلومات إضافية:


تم االتفاق مع شركات التنظيف على منح املزيد من الوقت لتنظيف القاعات بشكل أفضل .

ستقل متابعة التعليم املنزلي من قبل املعلمني وذلك بسبب حضورهم في املدرسه.

الحكومة االتحاديه تخطط لدعم الطالب املحتاجني لالجهزه الرقمية، ولكن لألسف املعلومات ما تزال قليله حول هذا املوضوع، 

وسنبلغكم في اقرب وقت عند توفرها.

ستقوم شركات التغذيه بتزويد الطالب بوجبات طعام مغلفه ال يمكن تناولها في الكافتيريا ألسباب النظافة ،لذا يرجى تسجيل 

ابنائكم.


طريقة تواصل الطالب في املدرسه:


سيزداد النشاط في املدرسه بعد عطلة Mai، لذا يجب علينا ان نتعامل مع بَعضنا بعنايه لنتجاوز هذه املرحلة  بصحه و سالمه.

واليكم اهم خمسة قواعد يجب مراعاتها في الطريق الى املدرسه و ضمن بناية املدرسه :


١- املحافظة على مسافة تباعد مع اآلخرين ال تقل عن متر و نصف.

٢- غسل اليدين بأنتظام.


٣- استعمال الذراع عند السعال أو العطاس.

٤- تهوية القاعات بشكل مستمر.


٥- ارتداء الكمامات في حال ال يمكن املحافظة على املسافة الكافيه مع األخرين.

الرجاء توضيح هذه النقاط الخمسة البنائكم بشكل جيد.


يرجى عدم إرسال ابنائكم الى املدرسه في حال ظهرت عليهم أعراض االستبراد.

يرجى ابالغ املدرسه على الفور اذا ما ظهرت لديكم أعراض الكورونا في املنزل.


يرجى من اآلباء الكرام االتصال في حال رغبتهم زيارة املدرسه لترتيب موعد خاص بهم، واالستعداد لزيارتهم.


شكراً لتفهمكم ، مع أطيب التمنيات بالصحة والسالمه 
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