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 ال يزال يتمتع أبناؤكم بالتعليم عن بعد.

 يلي:لكي يتسنى ألبنائكم القيام بواجباتهم المدرسية, قررنا ما 

ورقات العمل, سنقوم بإرسال خطة األسبوع عن عندما ال نرى ضرورة في استعمال  .1

 طريق البريد اإلكتروني.

إلكتروني فيمكنكم الحصول على ورقات عمل, وذلك إذا لم يكن عندكم بريد  .2

. مدرس )ة( ابنكم في يوم وموعد محددين (بهو المدرسةبإحضارها من المدرسة )

لكي يتسنى لكم الحصول على الواجبات المدرسية أو . سيتولى إخباركم بذلك

إلرجاع واجبات أبنائكم المنزلية يمكنكم الدخول إلى ساحة المدرسة. غير ذلك 

 .ىفالدخول ممنوع, وذلك لمنع تفشي العدو

مرة واحدة أو مرتين في األسبوع, حسب الواجبات المدرسية, سيجري التالميذ  .3

على ما تعلمه ابناؤكم. المدرسون  رسونالمدكي يطلع اختبارا صغيرا وذلك ل

سيرسلون نتيجة االختبار عن طريق البريد اإلكتروني أو يمكنكم الحصول عليه 

أسبوع  كل وهكذا يمكنكم في الواجب المدرسي. لجلب عندما تأتون إلى المدرسة

وسيتولى  إرجاع الواجبات المنزلية وفي نفس الوقت إحضار الواجبات المدرسية

   تقييم عمل إبنكم.ون لمدرسا

إذا كانت لديكم حاجة أكيدة في رعاية إبنكم في المدرسة, أعلموا من فضلكم السيدة شتور 

عادة ما تكون الرعاية الطارئة بين الساعة    .(tngs@landau.de) مدرسالبذلك وليس 

إذا كنتم تريدون أن يبقى إبنكم في المدرسة  (.13) بعد الظهر ( والساعة ااواحدة8الثامنة )

بعد الساعة الواحدة, فأعلموا من فضلكم السيدة شتور بذلك. أعطوا إبنكم ما يكفيه من األكل 

 والشرب ألننا ال نوفر في الوقت الحاضر أكال في المدرسة.

وا من فضلكم  . أعطارتداء الكمامات في فترة الراحةميذ كما على المدرسين يجب على التال

 ألبنائكم كمامات, لكي يتسنى لكم تنظيفها في البيت.

من فضلكم دعوا أبناءكم يدخلون المدرسة ويخرجون منها بمفردهم, وذلك حرصا منا على 

      عدم تفشي العدوى. شكرا جزيال على ذلك

منكم أخذ أو أردتم محادثة المديرة أو المدرس )ة( نرجوا  ,إذا احتجتم للسكرتيرة في أمرما

أو   (tngs@landau.de)( أو عن طريق اإليميل 06341 /134492موعدا هاتفيا )

 .إيميل المدرس
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 و لعائالتكم. أطيب تمنياتي لكم

 

 باسكال شنيدير 

 )المديرة(     

  


