
 ***2020/21  الدراسي العام بداية عن معلومات***

 ،اآلباء و أولياء األمور األعزاء

 ،التلميذات و التالميذ األعزاء

 مبادئ وزارةال وضعت ، كماخاصة بشروط 2020 أغسطس 12 األربعاء يوم الجديد الدراسي العام يبدأ

 www.bildungsportal.nrw.de على نشرها يتم والتي ، الدراسة لبدء توجيهية

، الدراسي للعام آمنة بداية جميعلل لتهيئ للنظافة خطة المدرسة طورت ، الماضية القليلة األسابيع في

 .مًعا العمل مسؤولية وتحمل القواعدهذه   لمراعاة جهًدا الجميع يبذل أنعلي  فاالمريتوقف اآلن

 :هنا المعلومات أهم لخصم

  الجديد الخامس  للصف الدراسي سةادرال بدء

 9 الساعة 2020 أغسطس 12 األربعاء يوم الخامس الصف في الجدد للطالب الدراسي العام يبدأ

  .صباًحا

 فرق تنتظر حيث ، شخص مرافق أو والديهم مع الكافتيريا أمام المدرسة ساحة إلى األطفال جميع يأتي

 ،البعض بعضها الفصول تجد عندما. الجديدة الوجوه من العديد إلى بالفعل يتطلعون الذين ، الفصل ومعلم

 المبتدئيين حزمة مقابل الدفع ويمكنهم ،الكافتيريا في الدراسي العام بداية حول مهمة معلومات اآلباء يتلقى

 تباعد بمسافة – إمكانية هناك ذلك بعد ،لديكم تكون قد أسئلة أي وطرح( يورو 17.50 إحضار يرجى)

.قهوة فنجان على صغيرة مجموعات في األفكار لتبادل - كافية  

 يومي الدراسية الفصول ستغلق ، التالية األيام في ،صباحاً  11:30 الساعة المدرسة في األول اليوم ينتهي

 .2020 أغسطس 17 االثنين يومالعمل  ستنبدأ الكافتيريا أن كما، ظهًرا 12:30 الساعة والجمعة الخميس

 (!واألنف للفم حماية) يومي قناع ارتداء األشخاص جميع على يجب هام جًدا:

 ممكنة حماية أكبر ضمان أجل من مراعاتها يجب التي بأكملها للمدرسة التربية و التعليم وزارة لوائح

 المدرسية الحياة في المشاركين األشخاص لجميع

المدرسة يإل إلزامي حضور لديهم الطالب جميع - المنتظم العمل في المدرسة تبدأ  

 يتم و ثابتة تعلم مجموعات في ستكون الفصول(. المدرسة في) لوجه وجًها كدروس الدروس تقديم يتم

.الحضور بقوائم المعلمون ويحتفظ ، باالسم المقاعد تحديد يتم ،ثابتة غرف في تدريسها  

 أحد مع المنزل نفس في يعيشون الذين أو للخطر المعرضة المجموعة إلى ينتمون الذين الطالب يحتاج

 في دروسال حضور إلى يضطروا ال حتى طبية شهادة إلى الخطر مجموعة إلى ينتمون الذين األقارب

.المدرسة  

 المدرسة مبنى في بأكملها اإلقامة فترة خالل الثانوية المدارس جميع في قناع ارتداء الضروري من

، حيث بأقنعة المدرسة إلى أطفالهم قدوم ضمان عن مسؤولون اآلباء(. 2020 أغسطس 31 حتى مبدئًيا)

http://www.bildungsportal.nrw.de/


 يمكن ال ،للقناع الطالب نسيان حالة في توفيرها يمكن التي األقنعة من محدوًدا مخزوًنا المدرسة تمتلك

.الدروس في المشاركة قناع لديهم ليس الذين للطالب  

طبية بشهادة القناع ارتداء من اإلعفاء يمكن ، الفردية الحاالت في  

 سبيل على) بمسؤولية معها والتعامل األقنعة ارتداء يسببها التي الضغوط بالطبع المعلمون يالحظ سوف

 (.قنعةاألمن  فردية استراحة منح ، المثال

أو  المدرسة مبنى في المجموعات اختالط من ممكن قدر أقل وجود على المدرسة في النظافة خطة تنص

 ولوائح ،ااستخدامه يجب جمخار / لمداخأي  المثال سبيل على ،خاصة لوائح هناك لذلك، المدرسة فناء

 تم التي واالستراحة الدرس أوقات ضبط أيًضا تم ،الكافتيريا استخدام ولوائح ، الراحة فترات في اإلقامة

 على عامة نظرةلكم  سنقدم، العمرية لفئاتطبًقا ل الدراجات وقوف أماكن تخصيص وتم قليالً  تعديلها

 في ُتقام ولكن ، والسباحة الرياضة بدروس ُيسمح. تحت التنزيالت قليالً  تغييرها تم التي الدرس أوقات

 .البداية في الدراسي الفصل في مًعا بالغناء ُيسمح ال ،الخريف عطلة حتى الطلق الهواء

 فوق وما بداية من الصف السابع ألطفال يمكن ، 2020 أغسطس 17 بالعمل من يوم الكافتيريا تبدأ

 بعد تناوله سيتم الذي Kinofino))ر عب غداء صندوق طلب يمكنهم أو العادية الغداء وجبة في المشاركة

 .الغداء استراحة أثناء الفصل في ذلك

.الدراسي العام بداية في للطالب اللوائح جميع شرح يتم  

 :AHA قاعدة تنطبق ، كورونا ظروف ظل في العادية اليومية الحياة في الحال هو كما ، مبدئ بشكل

 .اليومي القناع -( المتكرر اليدين غسل) النظافة -( ذلك أمكن حيثما ، متر 1.5) التباعد

 إذا. المنزل في طفلك ترك فالرجاء ، الدراسة بدء قبل للعدوى واضحة أعراض التلميذ على ظهرت إذا

 كانت إذا. المالحظة من لمزيد المنزل إلى الطفل إرسال يتم ، المدرسة في المقابلة األعراض ظهرت

 عليك يجب ،( الشم أو التذوق حاسة فقدان ، جاف سعال ، حمى) COVID-19  لـ واضحة أعراض لديك

 .االزمة الخطوات ومناقشة الطبية المشورة طلب

 :األربعاء يوم المدرسة لبدءهام جًدا 

 إصابة وجود عدم على الحالياإلثبات  فإن ، الماضية يوًما 14 الـ خالل خطرة منطقة من الطالب عاد إذا

 .مطلوب

 و 8 و 6 الصف تأتي طالب  أن ويجب ، صباًحا 7.45 من المبنى في 9 و 7 طالب الصف قبول يتم

 .الدراسية الفصول إلى مباشرة االنتقال ثم صباًحا 7.55 بعد الساعة  قليالً  10

 إلى توجهالو ذلك قبل روحضعليهم ال لذا ،صباًحا 7.45 الساعة في دروسهم الدعم األولي طالب يبدأ

 .الدراسية فصولال

 استمرت إذا.ظهًرا،  12.30 الساعة األربعاء يوم 10 إلى 6 من الحصص الدراسية للصفوف تنتهي

 .الخميس يومل الئحة أيًضا هناك سيكون ، هكذا الحرارة



 20/2019 الدراسي العام من المدرسية الرحالت تكاليف استرداد

جيًدا  يمكننا. كورونا وباء بسبب المدرسية الرحالت بعض تتم لم ، لألسف ، الماضي الدراسي العام في

 .إلغاؤها يجب كان التي ،في اقرب وقت المدرسية الرحالت تكاليف في استرداد مطلبك فهم

 قبل اآلباء خطاب في الموجودة تلك غير أخرى معلومات بأي متزويدك حالًيا يمكننا ال ،الحظ لسوء

. بالفعل األموال تحويل تم حتى مقدًما المدرسية الرحالت جميع تكاليف دفع من البد كان. الصيفية العطلة

. مدرستنا حسابات على وستفاليا الراين شمال والية من مدفوعات أي تلقي اآلن حتى يتم لم ، ذلك ومع

 .أيًضا مدفوعات أي سداد يمكننا ال لذلك

 على تأثير أي لدينا ليس ، ذلك ومع. المناسب الوقت وفي بالكامل االسترداد طلبات جميع المدرسة قدمت

 يتمكنوا لم ، الماضي األسبوع الهاتف عبر المقاطعة حكومة سألنا عندما حتى. اإللغاء تكاليف دفع وتيرة

 .األموال السترداد موثوقة زمنية نافذة إعطائنا من

 عن االمتناع يرجى. حساباتنا في األموال وجود بمجرد الفور على المدرسة من السداد عملية سنبدأ

 .جانبنا من العملية تسريع نستطيع ال لألسف ألننا ، االستفسارات

2020/21 الدراسي العام في جيدة بداية للجميع نتمنى  

 ناظرة المدرسة، أ. شتويير


