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 مدرسة الغابة

 مدرسة المجتمع االبتدائية في مدينة  لومار

 

 

          لومار اغسطس                

  أعزائي االهالي الكرام في مدرسة الغابة 

 . أتمنى أن تكونوا قد قضيتم مع عوائلكم اجازة رائعة و أنكم بصحة جيدة

وسائل االعالم أن المدارس سوف تفتح بشكل عادي و سوف تكون  كما سمعتم و أخبرتم في 

 . الدورس كما في السابق وبشكل اعتيادي وجها لوجه وليس عن بعد

 :وهذا يعني سوف تكون األمور بالنسبة للصف  الثاني  الى الرابع  على الشكل التالي

صباحا حتى   8من الساعة 12.08.2020اليوم االول في المدرسة سوف يكون يوم األربعاء 

صباحا 11.25 . 

سوف تكون الدروس بحسب الجدول الزمني الذي سوف يعطيه معلم الصف   17.08من االثنين 

  لألطفال

 : ولكن يجب علينا مراعاة مايلي 

حماية الفم واالنف فيجب على جميع التالميذ ارتداء واقي الفم واالنف في مباني المدرسة  

31.08.2020لك مبدئيا حتى حتى يحصلوا على معقد ثابت في الصف وذ   

 تقع المسؤولية لحماية  الفم واألنف  والرعاية الصحية على أولياء األمور وكذلك األطفال 

سيتم توثيق حضور التالميذ يوميا ضمن نظام تتبع الحضور والغياب وفي حال كان طفلكم مريضا  

  يرجى ابالغ معلم الصف أو مكتب السكرتارية 

افة في المدرسة غسل اليدين بانتظام , تهوية الغرف ,الحفاظ على  يستمر تطبيق مفهوم النظ

متر ,ارتداء واقي الفم و األنف أي الكمامة 1.5مسافة االمان    

يجب التاكد دائما اذا ما كان طفلك خاليا من أعراض المرض كالسعال و سيالن األنف والحمى و  

فلك البقاء في  أعراض يجب على طالتهاب الحلق و آالم الجهاز الهضمي وفي حال وجود هكذا  

يا من هذه األعراضالبيت ومن ثم ارساله الى المدرسة فقط بعد ان يكون خال . 

يرجى التأكد من أن طفلك يرتدي مالبس مقاومة للعوامل الجوية ومناسبة للطفل و أيضا  

ة في  و أثناء الحركة والتهوية المنتظمة للغرف والمطر ودروس الرياض مناسبة لفترات الراحة

  الهواء الطلق

اذا تم اعفاء التلميذ من الحضور الى المدرسة بسبب الحجر الصحي فسوف يتم تنفيذ التعلم 

  عن بعد من خالل معلم مناسب 
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دروس الرياضة سوف تكون في الهواء الطلق حسب الطقس حتى عطلة الخريف لذلك يجب 

 . تغيير المالبس في حصص الرياضة

طبيق القوانين السابقة فيما يخص ارتداء الكمامة في مبنى  يرجى من األهالي الكرام ت

المدرسة و مرافقة األوالد فقط الى مبنى المدرسة وفي حال تريدون مناقشة بعض األمور  

 يرجى تحديد موعد مع السكرتيرة او مع معلم الصف 

  شكرا جزيال لتعاونكم و لدعمكم 

مدرستنا مجددا نحن نتطلع جميعا الى رؤيتكم و رؤية أطفالكم في    

  بالنيابة عن فريق المدرسة والكادر التدريسي باكمله 

  مع أطيب التمنيات و التحيات

   ميكاييال بوسينغر

 


