
 ديسمبر 14من بدًءا ة المدرسي يةالعملرة التربية والتعليم حول من وزالمعلومات الحالية ا

2020 

 أولياء األمور األعزاء،

 التلميذات و التالميذ األعزاء،

من  هذه المعلوماتتم نشر  ، وسائل اإلعالم قبل من في األسبوع المقبل المدرسةة عمليالالمعلومات حول بالفعل  انتشرتقد 

 .www.schulministerium.nrw.de وزارة التربية والتعليم على

 :عن اللوائح الهامة منه كمنبلغيمكننا أن 

 :2020ديسمبر  14، يتم تطبيق اللوائح التالية اعتباًرا من يوم االثنين تواصلكمساهمة في الحد من ال"

من ، و ذلك إعفاء أطفالهم من التدريس في الفصول الدراسية أولياء االمورأو ، يمكن للوالدين  7إلى  1في الصفوف من 

بإخطار المدرسة كتابيًا إذا كانوا يريدون  أولياء االمورأجل تبسيط اإلجراء في ضوء ضيق الوقت ، يقوم الوالدان أو 

ال  ، 2020ديسمبر  14أقرب تاريخ هو  ،لى التعلم عن بعدمتى ينتقل الطالب إ منذتشير  ، التياالستفادة من هذا اإلعفاء

 .فيما يتعلق بالوقاية من العدوىمعنى له  ليسهذا  ، ألنيمكن التبديل بين التدريس في الفصل والتعلم عن بعد

ذلك يمكن للوالدين االستمرار في إرسال أطفالهم في الصفوف من الخامس إلى السابع إلى المدرسة لحضور الدروس وجًها 

 .لوجه

يمكن ألولياء األمور في الصفوف من الخامس إلى السابع الذين يريدون إعفاء أطفالهم من التدريس في الفصل إرسال بريد 

يجب على أولياء األمور إرسال هذا اإلخطار إلى المدرسة من أجل ،   verwaltung@ge.gronau.deإلكتروني إلى

الغداء ، يرجى أيًضا إرسال بريد في مشاركة طفلك في وجبة إذا كنت ترغب  ،استيفاء الحضور المدرسي اإللزامي

 .لصفااسم الطفل  هميجب إعطاء ، كما info@duesmann.de. دويسمان شركة إلكتروني مباشرة إلى

 "عن بعد فقط المدرسية في الصفوف من الثامن إلى الثالث عشر ، تُعطى الدروس"

 :الصفوفنطبق ما يلي على جميع ي

 االلتزام التعليم اإللزامي عن بعد بتعليقوال يجوز معادلة اإلعفاء من التدريس المباشر في الصفوف من األول إلى السابع "

الطالب في فصل الربيع والذي تم من أجله  التعلم والعمل في المنزل ، كما كان يمارسه في البداية العديد من ،يسدرمال

 " .2020ديسمبر  18 حتيو 14 من، تنطبق أيًضا على هذا األسبوع المدارس بحديثة  وضع خطط 

يتم تزويد تالميذ  ،بإعطاء الدروس حسب الجدول الزمني في الحضورالخامس إلي السابع من  الصفوفيقوم المعلمون في 

 Teams.الفصول من قبل والديهم بالمعلومات والمهام عبرالمدارس الذين تم إعفاؤهم من التدريس في 

ومناقشة قواعد التعلم عن بعد لفصلهم.  Teamsباالتصال بالطالب عبر إلي العاشر  منمن الثا الصفوفيقوم المعلمون في 

في يوم االثنين ، يمكن الحصول على الكتب المدرسية ومواد العمل المطلوبة من المدرسة في بداية األسبوع ، والتي يمكن 

 .ر عليها في الجدول الزمني للطفلالعثو

 .عن التدريس عن بعد من قبل معلمي الدورة الدعم في اللغة األلمانيةيتم إبالغ طالب 

بصحة جيدة  2020وزارة التربية والتعليم على اجتياز األسابيع المتبقية من عام  مننأمل أن تساعدنا اللوائح األكثر صرامة 

 .قدر اإلمكانعلي 

  تحياتمع أطيب ال

 فريق إدارة المدرسة
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