
 

 

 

 

 مدرسة الغابة

 مدرسة المجتمع االبتدائية في مدينة  لومار

 

 

05.06.2020لومار             

 أعزائي أهالي أطفال مدرسة الغابة

05.06.2020نظرا للمعلومات التي تلقيتموها في الرسالة السابقة بتاريخ   

 سوف نزودكم بالمعلومات الدقيقة حول افتتاح المدرسة  في هذه الرسالة

وتحديدا يوم االثنين القادم سوف يتم استقبال األطفال كالمعتاد في صفوفهم  15.06بعد تاريخ 

 يوميا حتى بداية العطلة الصيفية

ك لقد حددنا بعد النقاط التي يجب مراعاتها وهي كالتاليولذل  

 الدروس ومكافحة العدوى

يتم اعطاء الدروس من قبل معلم الصف أو معلم آخر يكون في الصف أيضا وال يسمح بخلط 

 الصفوف الدراسية والمجموعات مع بعضها البعض

دراسية األطفال في الصفيين األول والثاني لديهم في اليوم أربع ساعات  

أما االطفال في المستويين الثالث و الرابع فسيحصلون على خمس ساعات يوميا لذلك يرجى 

االطالع على المواقيت وكيفية استخدام المدخل في الملحق المرفق من قبل معلم أو معلمة 

 الصف

يرجى ارسال طفلك الى المدرسة في الوقت الذي يبدأ فيه الدرس ويمكن أن يكون هناك كحد 

قصى قبل ربع ساعة من بدأ الدرسأ  

ليس هناك ضوابط لمسافة االمان ولكن سوف نتاكد من الحفاظ على أكبر قدر من مسافة 

 األمان عند الضرورة

 ال حاجة لقناع الوجه طالما كل طفل يكون ضمن صفه و مجموعته

مان و في حافلة المدرسة و في ممرات المدرسة و الذهاب الى الحمامات ستبقى مسافة اال

 قناع الوجه ملزما

لن يكون هناك واجبات منزلية في هذه الفترة حتى العطلة الصيفية وهنا نريد ان نشكركم على 

 جهودكم في فترة التعلم عن بعد

 الرعاية بعد المدرسة األوغاتا او في األوقات القصيرة

صيرة سوف يتم لألطفال المسجلين في الرعاية بعد المدرسة االوغاتا او ضمن الرعاية الق

 وضعهم في مجموعات و غرف ثابتة بعد الدرس حتى يتم تجنب االختطالط بعد فترة الدروس



بالنسبة للرعاية قبل بدا الدروس في هذا الوقت صعب حاليا ألننا لسنا في حالة الدوام العادي 

 ومع ذلك عند الضرورة يرجى اخبار معلم او معلمة الصف

عند الحاجة الرعاية في حالة الطوارئ او  

جميع مجموعات الرعاية الضرورية و استديو التعليم و مجموعات التقوية للغة تنتهي بتاريخ 

10.06 

 آخر يوم في المدرسة و اليوم االخير بالنسبة للصف الرابع

 يجب حجز اليوم األخير لألطفال في الصف الرابع كما هو مخطط لهم مسبقا

يط له في جميع الفصول وبحضور األهل سوف نعلمكم به هناك يوم لتوديع االطفال يتم التخط

 قريبا

اليوم األخير لهم انظروا النشرة  25.06بالنسبة للصفوف من االول حتى الثالث سوف يكوف 

   المرفقة

 الشهادات

 التقييم الموجود في الشهادة هو التقييم الفعلي للسنة الدراسية باكملها

ون على درجات تقييميةالصفيين الثالث والرابع سوف يحصل  

23.06سوف يتم منح الشهادات للصفوف من األول للثالث يوم الثالثاء   

واذا كنتم في حاجة لمناقشة بعض االمور التي تتعلق بالشهادات يجب التحدث مع معلم أو 

 معلمة الصف

وسوف يكون جزء من حفل التخرج 26.06سوف يتم توزيع الشهادات للصف الرابع يوم الجمعة   

2021. 2020التوقعات للعام الدراسي القادم   

في الوقت الحال النستطيع التكهن و االدالء بمعلومات صريحة حول االجراءات التي سوف تتبع 

 وتطبق  في العام الدراسي الجديد ولكن سوف نخبرك بكل شء جديد يصلنا

وضع قناع الوجه أيضا  يرجى االنتباه عند الدخول الى مبنى المدرسة يجب اعالمنا اوال و يجب

 وشكرا لكم

 نتمنى لكم ولعوائلكم عطلة نهاية اسبوع جميلة مع اجمل التحيات او طيب التمنيات

 مديرة المدرسة

 السيدة بوسينجر

  


