
2020.05.06كامين،    

 

 اآلباء واألمهات األعزاء،

نحن المعلمون والموظفون في مدرسة ديسترفيغ نتطلع . محدودبشكل  إلستئناف الدراسةمحاولة ستكون ىناك  ،حان الوقت أخيرا
من أجل أن نكون قادرين . بشدة إلى األطفال، ولكننا متحمسون للغاية لمعرفة كيف ستعمل المدرسة وفقا لجميع قواعد النظافة

.على التعامل بشكل مالئم مع الظروف الجديدة  تلزم مساعدة جميع المعنيين  

. بأىم المعلومات حول بدء المدرسةنزودكممع ىذه الرسالة  نود أن   

 في ذلك لطفلكمستتم مناقشة قواعد النظافة والسلوك المعمول بها مع األطفال في اليوم األول في المدرسة، وستعطى لمحة عامة 
.اليوم ألخذىا للمنزل، وستتلقى دعوة لهذا اليوم من معلمي الصف  

قبل بدء المدرسة سوف نقسم الصفوف إلى مجموعتين أو ثالث مجموعات تعليمية اعتمادا على حجم الفصل الدراسي، سيتلقى 
. كما أن االستراحة ستكون في أوقات مختلفة. ساعات من الدروس في المواد األساسية في يوم ثابت في األسبوع األطفال أربعة

، وأيام التدريس و طفلكمسوف تتلقون معلومات في الوقت المناسب لوقت الحديث مع األطفال، والمجموعة التي سيدرس فيها 
.بداية ونهاية الدرس بدقة  

: أخرى من الوزارة ، فإن خططنا لألسبوع القادم ستكون على النحو التاليأمورإذا لم نتلق أي   

    أيام اإلثنين سيأتي دائما أطفال السنة الدراسية الرابعة إلى المدرسة 

   الثالثاء السنة الدراسية الثالثة 

     األربعاء السنة الدراسية الثانية 

    الخميس السنة الدراسية األولى 

نستخدم يوم الجمعة لمجموعات الدعم اإلضافي وربما مرة أخرى للسنة الدراسية األولى، حتى يتسنى لجميع المستويات الذىاب 
.عدد مرات بقية المستويات األخرىبنفس إلى المدرسة   

. إلى المدرسة عليو العمل على مهامو في المنزلطفلكمفي األيام التي ال يذىب فيها   

  أن تقررعليكفإنو إذا كان طفلك يعاني من مرض موجود مسبقا ذي صلة بفيروس كورونا، . الحضور إلى الفصل أمر إلزامي

 إذا كان ىناك خطر على صحة طفلكم يمكن أن ينشأ من الذىاب إلى المدرسة، -إذا لزم األمر بالتشاور مع الطبيب أو الطبيبة-  

ونتيجة . نوع المرض السابق بسبب حماية البيانات وليس ىناك إلزام بذكر. وإذا كان األمر كذلك  فيرجى إخبار المدرسة كتابيا

.الحصص الدراسية، ويتم توفير فرص التعلم لهؤالء التالميذ في المنزل لذلك  ال يكون ملزما حضور  

 



يتم الترحيب باألطفال من قبل . ألسباب تتعلق بالحماية الصحية ، يتم دخول ساحة المدرسة فقط من قبل التالميذ في بداية الدرس
األقنعة مطلوبة في ساحة المدرسة وفي . موظفي المدرسة ويتم دعمهم وإرشادىم عند دخولهم مبنى المدرسة بشكل صحيح

.الممرات وفي أي مكان ال يكون فيو من الممكن دائما الحفاظ على الحد األدنى للمسافة  

ىذا غير موجود في الفصل الدراسي، ولذلك يحتاج طفلكم إلى علبة لتخزين القناع ، نطلب منكم غسل واقي الفم بعد كل 
( دقائق أو كويو10 درجة لمدة 80يمكنك أيضا تسخين الواقي في الفرن عند ). استخدام  

نظرا ألن معلوماتنا واسعة جدا ، فإننا نقوم حاليا بعمل فيلم توضيحي قصير، سنعرضو على الصفحة الرئيسية، وبمجرد االنتهاء من 
.منو ، سيتم إبالغكم من معلم الصف  

.نعرض اآلن قائمة قصيرة بمهام جميع المعنيين  
OGS    المدرسة طوال اليوم/المدرسة

استقبال األطفال في ساحة المدرسة    -              
.تعليم األطفال قواعد النظافة والسلوك، وتوفير ما يكفي من مواد غسل اليدين والمطهرات           -     

.   ليكون من المقدور الحفاظ على مسافة كافية ىناك  OGS إعداد الغرف الدراسية           -   وغرف/  
.  ملصقات مخصصة لألطفال عن قواعد النظافة في كل فصل دراسي           -    

:الوالدان  
.فحص الحقيبة المدرسية للتأكد من اكتمال األدوات المدرسية           -     
.التمرين على ارتداء القناع وخلعو مع األطفال          -     
.   إعطاء الصندوق للقناع          -     
. تلقين احترام المسافة عن طريق اللعب في البيت          -     
.تحضير منشفة إلستراحة الفطور          -     
.عدم الدخول إلى ساحة المدرسة          -     
االستمرار في رعاية األطفال في واجباتهم المدرسية          -     

:األطفال  
. لقواعد النظافةاإلمتثال          -     
.اإلشتغال على حل الواجبات المنزلية          -     

. لديو أعراض البرد أو أعراض أخرىكانتبشكل عام اتركوا طفلكم في المنزل إذا   
في حالة حدوث انتهاك صارخ لقواعد النظافة والسلوك ، سيتم إرسال الطالب إلى المنزل على الفور، وذلك لحماية جميع األطفال 

.والمعلمين والموظفين في مدرستنا  

 االتصال بنا في أي وقت عبر يمكنكم أي أسئلة أخرى بخصوص سير اليوم الدراسي أو خيارات رعاية األطفال ،لديكمإذا كان 
.الهاتف  

.أتمنى لجميع األطفال واآلباء والموظفين في مدرسة ديسترفيغ عودة ناجحة إلى الحياة الدراسية  

فوستر. ب   


