● مدرسة الغابة االبتدائية لوهمار
لومار  7 ،يونيو 2021
معلومات عن االختبار المجمع للكورنا  ،وتنظيم األسابيع الدراسية حتى اإلجازة
الصيفية
أعزائي أولياء أمور أطفال مدرسة الغابة!
أتمنى أن تكون قد حظيتم بأيام رائعة ومريحة .أود أن أقدم لكم بعض المعلومات عن
موضوع "اختبارات الكورونا" وعن األسابيع القليلة الماضية من المدرسة.
تنفيذ اختبارات الكورونا:
 يستمر االختبار اإلجباري مرتين في األسبوع حتى عطلة الصيف. ال تزال أيام االختبار هي أيام االثنين واألربعاء للصفين  1و  ، 2والثالثاءوالخميس للصفين  3و .4
اإلجراء في حالة نتيجة إيجابية لالختبار:
إذا كان هناك حالة إيجابية في فصل طفلك  ،فإن الخطوات التالية مهمة باإلضافة
إلى الخطوات المعروفة:
 كآباء  ،ستتلقى نتيجة طفلك الفردي عبر رسالة نصية قصيرة ؛ لذلك يرجى تقديمرقم هاتف محمول عند التسجيل وليس رقم هاتف أرضي
 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تسجيل االختبارات الفردية  ،فنحن نرحب بكللحضور إلى غرفة المعلمين الصغيرة بالمدرسة في صباح يوم االختبار (المبنى
الجديد  ،الطابق األرضي) ؛ سيساعدك المعلم هناك ؛ يرجى إحضار األنبوب مع
اختبار المصاصة الذي تم إجراؤه (عصا االختبار) معك
 إذا قمت بالتسجيل في المنزل  ،يرجى تزويد مدرس الفصل بالبيانات الموجودةعلى األنبوب (الرقم ورمز الحرف)
 نظرً ا ألنك كوالد ستتلقى نتيجة االختبار لطفلك  ،نود أن نطلب منك إبالغ مدرسالفصل بذلك (نتيجة إيجابية وسلبية) حتى يمكن متابعة جهة االتصال
● التدريس في المدرسة حتى اإلجازة الصيفية  /آخر يوم دراسي:
إذا استمرت أرقام العدوى في االنخفاض  ،فإننا نفترض أن جميع الطالب
سيحضرون للمدرسة يوميًا حتى العطلة الصيفية .هذا يعني أن يوم الجمعة الثاني

من تموز (يوليو) هو لجميع الطالب .آخر يوم دراسي .في هذا اليوم ُ ،تعقد الدروس
للجميع من الساعة  8صباحً ا حتى  11.25صباحً ا.
تاريخ خاص :18.06.2015
كما ُأعلن سابقا  ،سيُقام يوم عن بعد يوم الجمعة  18يونيو لجميع طالب المدرسة.
في اليوم السابق  ،الخميس  17يونيو  ،تنتهي الفصول في الساعة  11.25صباحً ا
لجميع طالب الصف  1والصف .2
إذا كنت بحاجة إلى رعاية لطفلك يوم الجمعة  18يونيو  ،يرجى إبالغ عنوان البريد
اإللكتروني التالي  ، sekretariat@ggs-lohmar.deمع ذكر االسم ووقت
رعاية الطفل (مالحظة :تتم رعاية األطفال خالل فترة التدريس اإلعتبادية
ولألطفال المسجلين في  OGATAحتى بعد الظهر).
● نرجوا اخطارنا لو كنت بحاجة لرعاية األطفال حتى  14حزيران (يونيو).
شهادة اختبار:
في هذه النقطة  ،أشير إلى الرسالة الواردة لآلباء بتاريخ  28مايو .سيتم إصدار
شهادة تثبت اختبار كورونا لمن يحتاج ذلك .يرجى اخطارنا على البريد التالي
!Testprüfung@ggs-lohmar.de
اتمنى لكم اوقات سعيدة وصحية
عن فريق مدرسة الغابة.

