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 ،التلميذات و التالميذ األعزاء

 بعد عطلة الخريف على سيدرالتالخاصة بعملية  معدلةال ، نشرت وزارة التربية والتعليم القواعد 2020أكتوبر  21في 
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  لمدرسة في األسابيع القادمة.افي طبيعي  بشكل إلي حد ممكن للعملفي األساس ، يتعلق األمر بتنظيم الشروط 

بالنسبة للتالميذ من  يسري صحفي حاليًا(البيان طبقًا للفي الفصل يسري مبدئيًا حتى نهاية العام." ) الفم واألنف واقي"االلتزام بارتداء 

فنحن  ،في المقعدكذلك  ، ولكن أيًضا في الفصل والمدرسة فناءفي كل من مبنى المدرسة وفي الواقي الصف الخامس ، يشمل ارتداء 

نرحب بالعودة إلى هذه الالئحة ، حيث أن الفصول الدراسية لدينا ليست مناسبة لالمتثال للوائح المسافة المطلوبة إذا شارك جميع 

  الطالب في العمليات المدرسية في نفس الوقت.

 في الوقت نفسه ، سيضمن المعلمون الفم واألنف واقي ، سنتأكد مرة أخرى من ارتداء 2020أكتوبر  26اعتباًرا من يوم االثنين 

تلقت المدرسة معلومات بهذا الشأن من الوزارة ، وسننفذها. من المهم أن يأتي جميع الطالب ، حيث تهوية الفصول الدراسية بانتظام

 .أثناء مراحل التهوية صابوا بالبرد( حتى ال يارتداء العديد من الطبقاتيفضل إلى المدرسة بمالبس مناسبة )

صاغت المحكمة اإلدارية العليا في مونستر الحد األدنى من كما . طبية سارية القناع إال بشهادة ارتداءاإلعفاء من : ال يمكن مالحظة

 .المتطلبات التي يجب الوفاء بها من أجل السماح باإلعفاء

 :إنشاء إطار عمل موثوق به لكل من يشارك في الوضع الحالييتيح لنا  فهذا ،مع المسؤولية المتبادلة تعاونالنرغب في مواصلة 

، وإبالغ المدرسة  19  كوفيد أعراض المرض التي قد تشير إلى اإلصابة بفيروسفيما يخص  في مراقبة أطفالهم بعناية اآلباءستمر ي

 .ك شكوك بشأن المرضاالنتظار يوًما إذا كانت هنا ن هناك اشتباه في اإلصابة ويفضلإذا كا

و مراعاة لوائح النظافة ، مع  ،لمدرسية بطريقة إيجابيةباللوائح الالزمة وبالتالي يساعدون في تشكيل الحياة ا التالميذوالتلميذات يلتزم 

 .مناطق االستراحة المخصصة ولوائح المرحاضلوائح 

، وتهوية النظافةلوائح ، مع مراعاة تكون الدروس طبيعية قدر اإلمكان أن اتوالموظفو والموظفون  والمعلمات المعلمونيضمن 

 .للتعلم عن بعد مع الطالب إمكاناتالفصول الدراسية بانتظام وإعداد 

 .االثنينبصحة جيدة مرة أخرى يوم  منتطلع إلى رؤيتك
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