
اآلباء األعزاء ، الطالب األعزاء ،    

.(نيسان)أبريل 22 أول خطاب إدارّي لفتح المدرسـة في تمت إضافة   

.يرجى قراءة المعلومات الـهامـة بعناية 

يوم األربعاء ، كانت هناك تقارير مختلفة بشأن افتتاح المدارس ، والتي من الـمؤكـد أنك قد تابعتها عن كثب ، 
.كـمـا فعلنا

:بالنسبة لساكسونيا وبالتالي لطالبنا ، أعلنت حكومة ساكسونيا ما يلي 

يتـم إعـادة فتح المدارس في والية سكسونيا تدريجياً من أجل منع العيوب القصـيرة وطويلة األجل لتالميذ 

.، على الرغم من الظروف الصعبة 9PL  و 9d و b 10 و a 10 الفصول النهائية ، أي الفصول 

:هذا يعني b 10و  a 10و  9PLو  9dللفصول النهائية  

للتحضير   2020  أبريل    21  و   .   أبريل   20   ، سيكون موظفوا المدرسة في   للعـودة  من أجل تمكين عملية منظمة 

.  ، يبدأ التحضير الفعلي لالختبار مع الطالب   2020  أبريل    22   لالفتتاح ، بدًءا من 

:ومع ذلك ، يجب تنفيذ التدابير التالية

يرجى إحضار. يتم التحكم في الوصول. فقط الطالب الذين ال يعانون من أعراض تنفسية يمكنهم دخول المدرسة

 اإلعالن المرفق الموقع من قبل ولّي األمر بأن الطفل في صحة جيدة لاللتحاق بالمدرسة وتقديمه إلى

يمكنك العثور على الرسالة على صفحتنا! ال يتم منح القبول بدون هذه الشهادة.  المدرس الفاحص عند المدخل

.خصائي األفي حالة الشك ، يرجى توضيح ذلك مسبقًا مع طبيب األسرة أو.  الرئيسية

يرجى التـأكـد. ال يُسمح للطالب الذين يشعرون بالمرض أو الحمى أو تظهر عليهم األعراض بدخول المدرسة

!).وعائالتهم( من اسـتيـفاء جميع المتطلبات حتى ال نعّرض األشخاص في المدرسة للخطر 

في اليوم األول ، يتم تعليم التالميذ  حول التدابير العامة للوقاية من العدوى مثل غسل اليدين ، والحفاظ على

.بعد دخول المبنى ، تأكد من أن كل طالب يغسل ويطهر يديه.  مسافة أو السعال والنظافة الصحية 

.يتم توزيع جهاز تنفس قـابل إلعـادة االستخدام مع التعليمات والتعليمات ذات الصلة لكل متعلم 

:  يأتي التالميذ في اليوم األول مـن المدرسة يوم األربعاء على النحو التالي

.المدخل الخلفي للمدرسة/ صباًحا في ساحة المدرسة األمامية  8:30في الساعة   9PLو   9dيجتمع الّصفّان 



المدخل الخلفي/ صباًحا في ساحة المدرسة األمامية  7.45 في الساعة b 10 و a 10يلتقي طالب الّصفوف 
.للمدرسة

.أعزائي الطالب ، سيتم استقبالـكم واستالمــكـم من الباحة وقد ال تتـمكن من دخول مبنى المدرسة بنفسك
!متر بين بعضكم البعض 1.5يرجى الحفاظ على مسافة األمان على األقل 

.  )Vertretungsplan  يمكن العثور على البرنامج ا ليومي ومزيد من المعلومات في خطة التمثيل (

.نتطلع إلى رؤيتك ونأمل بشدة أن يكون كل شخص عاقالً ومسؤوًال حتى نتمكن من قضاء الوقت معًا 

:  ، فهذا يعني   RS   9  إلى    5  بالنسبة للطالب في الصفوف من 

سيبقى جميع التالميذ الذين ليسوا في الّصفوف النهائية  في المنزل حتى إشعـار آخر وسيتم تكلـيفـهم بوظائف 
. وحلها بشكل مستقلLernsax المعلمين عبر برنامج  من قبل

حتى أتمكن من تصميم الفعالية والدعم بشكل أفضل ، أشير مرة. مرة أخرى ، هذا تحد كبير لآلباء والطالب

)  لفترة طويلة على الصفحةLindner أخرى إلى جميع اآلباء واألمهات ، النموذج الذي طلبه السيد ليندنر(

يمكنك العثور!   للسيد ليندنر إمالؤه  بالكامل و أرسله مع التوقيعLernsax الرئيسية الخاّصة في التالميذ في 

هذا أمر مهم من أجل االستفادة من المزيد من الفرص في.  على التعليمات الخاصة بهذا على صفحتنا الرئيسية

. التعلم عن بعد ، ولكن هذا غير ممكن بدون مساعدتك

من أجل أن تكون قادًرا على تقييم مستوى إتمام الوظائف ، سيتصل بك معلموا الّصّف  و الوكالء  شخصيًا هذا
.األسبوع

السابقة إلى أولياء األمور والطالب ، يقدم المعلمون أعزائي اآلباء ، كما ذكرنا مراًرا وتكراًرا في الرسائل 
ومع ذلك ، نادراً مـا تّم االتصال. وإدارة المدرسة الدعم في حالة وجود صعوبات في المهام والمشكالت األخرى

المدرسة مفتوحة. فأودّ أن أشجعك بـشـدة على االتصال بنا أو كتابة بريد إلكتروني إذا كان لديك أي مشاكل ! بنا
مساًء على األقل. 3صباًحـا حتى الساعة  7في أيام األسبوع من الساعة 

ننصح هنا أيًضا بتوفير المزيد من الوظائف ، ولكن أيًضا حول. سُيعدُّ المعلمون افتتاح المدرسة يوم االثنين 
.الرجاء إخبارنا ربما لديك أيضا أفكاراً أو رغبات .       . معاينة الوظائف

0341 4867711أو الهاتف  karen.noseck@helmholtzschule.lernsax.deيمكن إرسال األسئلة إلى 
).مساءً  2صباًحا حتى  8(

! ، ابقوا سعداء وبصحة جيدةصبراً جميالُ 

 Helmholtzمع أطيب التحيات من مدرسة 
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