
04/04/2020كامين   

،التالميذ والتلميذاتأعزائي   

. تمتعنا بها يختلف عن السنوات الماضية، ولكناآلن تبدأ عطلة عيد الفصح  

. تفعلوا ما تريدون اآلن أن يمكننكموالمدرسية  واجباتكم اآلن أكملتم قد أنكممن المؤكد ، و في المنزل منذ ثالثة أسابيعكنتملقد 
...حسًنا ، ليس تماما  

 وا حتى ال تشعرخيالكم اآلن ممارسة عليكم.  األصدقاء واالحتفال بعيد الفصح مع الجدة والجد ىذا العام تلتقوا أنيمكنكمال 
.ستنجحون أنكم من ةأنا متأكدو ،بالملل  

.حدث في مدرستنا في األسابيع الثالثة الماضيةأخبركم عما في رسالتي الثانية لكم أود أن   

على الرغم من أنها تستطيع اآلن . تعمل سكرتيرتنا السيدة ميش في مكتبها وتجيب على األسئلة عبر الهاتف أو تفرز وثائق مهمة
. بشدة تفتقدكم ، إال أنها الطبيةاللصقاتأن تفاطعوىا بطلب القيام بكل ىذا العمل دون   

 الدراسية الحجراتيجب تنظيف العديد من كان . لقد عمل موظفو التنظيف لدينا والسيد برغر بجد في األسابيع القليلة الماضية
. جزيال لهمفشكرا حتى تجدوا كل شيء جميال عندما تعودون،بدقة   

. بطرق متنوعةمعكم  ما زالوا يعملون على مهامهم في المنزل ويحاولون البقاء على اتصال ، آخر مرة في عن المعلمينأخبرتلقد 
. العطلةحتى اآلن في- الرعاية ويعتنيان بالقليل من األطفال الذين يحتاجون إلى ،ىناك كل يوم معلمان فقط في المدرسة  

من " السيد الشيت"ربما سمعت باسم .  وأتلقى أخبارا مهمة من حكومة الواليةبالمدرسة مكتبيأجلس كل يوم في أنا نعم وأنا؟ 
 لكنو ال يستطيع أن يعتني بكل شيء ، ولهذا السبب ،"والية شمال الراين وستفاليا" ىذا ىو رئيس وزرائنا ، وبالتالي رئيس ،قبل

 المتعلقة بالمرور والصحة والقضايا االجتماعية المسائليجب تنظيم .  معينمجالكل منهم مسؤول عن و ،لديو مساعدون ، الوزراء
. المدارس ترسل لي كل األخبار عن الحياة المدرسيةتتولى أمور ةوبالطبع يوجد أيضا وزير. وغيرىاوالتمويل   

 بالنسبة لنا ىذا يعني و ، والمهرجانات الرياضية حتى العطلة الصيفيةبالرحالت لم يعد مسموحااألخير على سبيل المثال في المرة 
. ، سنجد بالتأكيد موعًدا جديًدا وبعد ذلك سنستمتعتحزنوالكن ال و ،أننا سنؤجل رحلتنا معا  

الطريقة ، ألن ىذه ىي لكن ىذا ليس سيئا للغاية ملعب يوىان، علينا أيضا أن نجد موعدا جديدا لمهرجاننا الرياضي السنوي في
. كوروناالوحيدة التي يمكننا بها المساعدة في منع انتشار فيروس  

لقد طار عبر مبنى المدرسة بالكامل . المدرسة األسبوع الماضيزار لقد دىشت عندما . في نهاية رسالتي أود أن أخبركم عن لوبو
. عما مر بو في فيلم صغيريخبركمويود أن   

.متعة كبيرة عند المشاىدة  

:لكم ولوالديكمأتمنى   

 حافظوا على صحتكم واستمتعوا بالعطلة! 

مدرسة ديسترفغبأكملو في التعليم باسم فريق   

فوستر. ب  


