
 

 

 

 

 

 مدرسة الغابة

 مدرسة المجتمع في لومار

 

 
 

 

  

 

2020ر ، ديسمبر مالو  

 أعزائي أولياء أمور مدرسة الغابة 

كما ورد إليكم عبر وسائل اإلعالم والذي سوف يتحدد بشكل أوضح من خالل الوزارة عبر بريد الكتروني و اعتبارا من 

لى المدرسة و إعفاءه من الحضور .الحق في عدم إرسال ابنك إديسمبر سوف يكون لك  14يوم االثنين الواقع في   

ويمكنكم أيضا تحديد األيام التي سيكون فيها طفلك في البيت ويتعلم عن طريق وسائل التعليم عن بعد ولكن اذا اخترتم ذلك 

ا سيكون غير متاح لكم .لن يكون في وسعكم التبديل إلى التعليم وجها لوجه في المدرسة فهذ  

 ويمكنكم االطالع على اإلرشادات من خالل رسالة الوزارة

 

لذا نطلب منكم التعاون معنا لكي نضع خطة لذلك من خالل الرسالة الواردة في األسفل وذلك بحلول يوم األحد وحتى 

 الساعة الثالثة مساء كحد أقصى ثم إرسالها إلى المعلمين عبر البريد االلكتروني .

 

جها لوجه كما هو مذكور في الرسالة األخيرة ألولياء األمور وهي على النحو التالي:روس الحضورية وتتم الد  

صباحا. 11.25صباحا حتى  8يتلقون دروسهم يوميا من الساعة  2و  1الصفوف   

ظهرا . 12.25صباحا حتى  8يتلقون الدروس من الساعة  4لل 3الصفوف من   

اعتيادي عدا الذين يتطلب منهم الحجر الصحي .والكادر التدريسي موجود في المدرسة بشكل   

 

 التعليم عن بعد سيكون على النحو التالي :

لى يوم الجمعة.إنشاء جدول اسبوعي من الثالثاء إيتم   

يتم إنشاء أوراق للعمل على شكل حزم يمكن استالمها من المدرسة يوم االثنين وسوف تتلقون أوقات االستالم من معلم 

. الصف الخاص بطفلك  

واحد ويأخذ الحزم التعليمية لعدة أطفال ويوزعها عليهم .طفل ويمكن هنا أن يحضر ولي   

ياتنا وذلك عبر المكالمات الهاتفية أو عن طريق برنامج الفيديو زووم .سوف يكون االتصال مع األطفال كل بحسب امكان  

 

م الصف سوف تلغى أو تؤجل.مراجعة أوراق العمل الخاصة بكم والتي كانت تصحح اسبوعيا من قبل معل  

 

 اللوائح الخاصة باأليام التي تسبق عيد الميالد وبعدها :

2021من شهر يناير  8و  7وفقا للبريد المدرسي لن يكون هناك دروس يومي   

  2020ديسمبر  22و  21تنطبق هذه القواعد على أيام التدريس في يومي 

هذين اليومين الحقا. وسوف يكون لكم الحق في طلب الرعاية الضرورية في  

لم تتغير من قبل التعليمات الجديدة. 2020ديسمبر  22و 21القواعد المطبقة بخصوص يومي   

 

ن و أولياء االمور جزيل الشكر علر مرونتكم وصبركم وتعاونكم يمأغتنم الفرصة ألشكر زمالئي المعلأود أن   

 

 السيدة مديرة المدرسة 

 ميشائيال بوسينغر 

 


