معلومات حديثة بتاريخ 30.04.2020
التلميذات و التالميذ األعزاء،
اآلباء و أولياء األمور األعزاء،
نحن جميعًا ننتظر في ترقب ،كيف سيستمر الوضع ومتى قد تبدأ العمليات المدرسية مرة أخرى  ،حتي و إن كانت بشكل
ضا بعض ممثلي اآلباء من
مختلف ،في األيام القليلة الماضية  ،كنا نعمل بشكل مكثف إليجاد حل جيد لمدرستنا .باألمس سألنا أي ً

جميع الفئات العمرية و عرضنا لهم مخططنل للعودة.
لقد قررنا الخطط التالية  ،مع العلم أنه يجب أن تأتي الموافقة النهائية لهذه الخطط من وزيرة التعليم:
بداية من الخميس  7مايو  ، 2020يجب أن تأتي أول مجموعة من التلميذات و التالميذ إلى المدرسة ،ومن المخطط حتى اآلن أن

تأتي مجموعات فرعية من الصف التاسع.
وفقًا لخطتنا ،ستأتي جميع الصفوف الدراسية من يوم االثنين  11مايو  2020إلى المدرسة في مجموعات مقسمة إما في الصباح

أو بعد الظهر ،ستعمل الفصول الدراسية دائ ًما بحد أقصى مع  15تلميذ ويتم تعيين أماكن الجلوس باالسم ،يتلقى كل تلميذ عادة 3
ساعات دراسية في اليوم الواحد بما فيهم أوقات االستراحة بحيث ال تتكون مجموعات غير واضحة وبالتالي ال يمكن الكشف عن
سلسلة العدوى  ،في فترة التغيير بين فترة الصباح و فترة بعد الظهر سيتم تنظيف الطاوالت و األسطح داخل الفصول ،و سيتلقى

كل تلميذ/ة من المدينة قناعًا واقي للفم و األنف.
سنكون قادرين على تقديم معلومات أكثر تفصيالً يوم اإلثنين  4مايو  ، 2020إذا تم إبالغ المدارس من قبل وزارة التربية
والتعليم .سيقوم المعلمون بعد ذلك باالتصال بالطالب إلخبارهم عن كيفية تقسيم الصفوف إلى  X.1و. X.2.
تحت الخدمة  /التنزيالت ، Servicebereich / Downloadsقمنا برفع خطط للرجوع لجميع الصفوف مع التحفظ .هناك
يمكنك التحقق من تقسيم األسبوعين  Aو  Bوكذلك تعيينات الصفوف لفصول فترة الصباح أو بعد الظهر ،باإلضافة إلى ذلك
يجب قراءة لوائح حماية التي يتلقاها كل تلميذ ويجب أن يلتزم بها من اليوم األول بعد العودة ،لقد تمكنا مع المدينة من تهيئة

الظروف اإلطارية الالزمة لاللتحاق بالمدرسة مرة أخري.
اآلن من المهم أن تبدأ الدراسة قريبًا وأن يبذل الجميع قصارى جهدهم في ظل الظروف غير العادية.
مع أطيب التحيات
شتويير
قناع واقي للفم و األنف من عمل أولياء األمور
اعتبارًا من يوم االثنين  27أبريل  ، 2020هناك إلزام بإرتداء قناع إذا ذهبت للتسوق أو إذا كنت تريد استخدام وسائل النقل العام،
يعمل هذا اإلجراء على حماية اآلخرين ،.إذا كان كالهما مرتديدًا قناعًا أثناء اللقاءات  ،فسيقل خطر انتشار الفيروسات بشكل غير

ضروري عند السعال والعطس.
بعض اآلباء  -السيدة تومبويل والسيدة هوفسته والسيدة أميرت  -مشغوالت اآلن بخياطة أقنعة الفم واألنف للمدرسة ،اعتبارًا من
 4مايو  ، 2020يجب أن تكون هناك خطة عودة تدريجية ،تعمل المدرسة بالفعل على وضع مخطط لهذا  ،لكن التنفيذ يعتمد على

التدابير التي ستقررها وزارة التربية و التعليم.
إن ارتداء األقنعة المؤقتة سيكون بالتأكيد أحد التدابير الالزمة في سياق تدابيرالحماية.

يمكن ألولياء األمور الذين يرغبون في طلب أقنعة ألطفالهم االتصال بسكرتارية المدرسة فيمكن تمرير الطلب إلى أولياء األمور

الذين يقومون بالخياطة ،يتم خياطة األقنعة من األقمشة الملونة ومزودة بأشرطة مطاطية ،سعر المعدات حوالي  2.50يورو .
ستقوم جمعية الدعم بتمويل المعدات حتى يتمكن كل طفل من الحصول على قناع ،ومن المتوقع أن يتم إعطاء األقنعة مقابل

التبرعات حيث يتم استخدام أموال التبرعات لمشروعنا االجتماعي  -دعم مدرسة المحاجر في الهند.
يا له من همل عظيم!

