
 األولياء األعزاء,

للكورونا, قمنا في مدرستنا بتغييرخطة سير الدروس. وقد قمنا بهذه التغييرات باالتفاق مع مجلس  نظرا للوضع الحالي

سنبدأ في تطبيق هذه  ., لنتجنب قدر المستطاع اختالط التالميذتشكيل مجموعات ثابتةهدفنا في ذلك للمدرسة. األولياء

إلى أن ينتهي الحجر الصَحي أو باألحرى إلى أن تصل عدد حاالت  02.11.20يوم االثنين الموافق ل  الخطة ابتداءا من

 أهم المستجدات.المصابين بالكورونا إلى الحد األدنى. سوف نخبركم في الحين عن 

 انطالق الدروس بصفة تدريجية

 7:55تبدأ على الساعة  3والصفوف  1الصفوف 

 8.05 على الساعةتبدأ  4والصفوف  2لصفوف ا

. تالميذ الفصل األَول يقع جلبهم من طرف معلميهم. بقية التالميذ يذهبون مكان خاص وثابت في الساحةكل فصل عنده 
 بمفردهم إلى قاعات الدراسة.

مع وضع الكمامة حال دخوله إلى قبل موعد الدراسة بكثير الساحة في يتواجد أبناؤكمال احرصوا من فضلكم على أن 
 موعد نهاية الدروس يبقى في نفس التوقيت لكل الصفوف. المدرسة.

 

 الفسحة

 لتكون كل مرحلة دراسية, وقت الفسحة, في المكان الُمخَصص لها. .ثالثة أجزاءحة إلى اسوف تُقَسم الس

ألَن تالميذ الصفوف األولى بمفردهم في و 9:45إلى الساعة  9:20من الساعة  الصفوف األولى تالميذ تكون فُسحة
 الفسحة فيمكنهم اللعب في األجزاء الثالثة من الساحة وبدون كَمامة.

 بالنسبة لهؤالء مشتركة بينهم. وهي 10:10إلى الساعة  9:45من الساعة  4و 3و  2تالميذ الصفوف  ون فسحةتك
 ي!!!وضع الكمامة إجبار التالميذ

 

 المجموات المختلطة /درس اللغة الثنائي 

 (Klassenverband،اليوم في جمعية الصفوف الدراسية )من ابتداءا الدرس يوجد 

 الَسباحة /درس الرياضة 

تتعطل حصص السباحة عل األقل  4بالنسبة للصفوف  .“مدارس„خَطة الكورونا رياضة وذلك وفق تعليمات اليوجد درس 

 خالل فترة الحجر الصَحي.

 د الطريقمبنى المدرسة وإرشا

 أوالدكمفضلكم اتركوا  من .ممنوع على األولياء وعلى الزيارات العفوية وذلك إلى أجل غير مسَمىدخول المدرسة 

زيارة تفادي التجمع قدر االمكان. اعلمونا من فضلكم عن رغبتكم في  بمفردهم. واجبنا أن نحاول كلنا ةالمدرسيدخلون 

 .المدرسة إما هاتفيا أو عن طريق البريد االلكتروني

 



 التهوئة

 فيها كل شبابيك قاعة الدراسة. من فضلكم أعطوا أبناءكم مالبس صوفية كي ال يبردوا. دقيقة. تُفتح 20هوئة كل تكون الت

 نظام المدرسة كامل اليوم

التالميذ. وهو ما تمكنا منه أيضا حسب الصفوف, بطريقة تفادينا فيها اختالط  2و 1تقسيم المراحل الدراسية تمًكنا من 

 .4و  3مراحل الدراسية لل

األفضل العديد األسبوع )أيام معينة من  في يمكنكم لكن نظرا للكورونا .زيارة المدرسة كامل اليوم أمر واجبالطبيعي أن 

بشرط أن تكون  أوالدكم مبكرا من المدرسة أو السماح لهم مبكرا وبمفردهم العودة للبيت. جلب (في األسبوع من المرات

 .في نفس األيام من كل أسبوع مدرسة اليوم الكاملدم زيارة عم ابنك ه علىأن هذا يعني هذه األيام ثابتة من األسبوع.

أو لمعلمة ابنكم مع ذكر األيام التي سيتغيب  tngs@landau.deفعليكم ارسال ايميل للمدرسة  إذا كنتم ترغبون في ذلك

ناءكم جلب أب . اذكروا كذلك من فضلكم متي يستطيع ابنكم مغادرة المدرسة. يمكنكم “مدرسة اليوم الكامل„ابنكم عن فيها 

 من المدرسة أو السماح لهم بمفردهم بالعودة للبيت:

 أو          13أو على الساعة  12د انتهاء المدرسة على الساعة مباشرة بع 

  أو                      14أو على الساعة  13بعد تناول الغداء على الساعة        

  14على الساعة  2و  1بعد الوقت المخصص للدراسة للمراحل الدراسية 

بعض األولياء قاموا بهذا من قبل وهم ليسوا في حاجة إلى . من اليوم إلى حلول عطلة عيد الميالدهذا النظام سيُطبق 

 إرسال ايميالت جديدة.

 الكمامة

فتضطر المدرسة ألى توفيرها لهم. في حين أنه من واجب األولياء إلى اليوم يأتي بعض األطفال دون كمامات إلى المدرسة 

 . الكمامات يجب أن تكون دائما نظيفة.توفير كمامتين ألبنائهم, فإذا ماضاعت األولى وجدوا الثانية

 نفسكم وبأُسركم.اتمنى للجميع الصحة والراحة. اعتنوا جيدا بأ

 ,أطيب التحيات

دار ي  ن 
اسكال ش   ب 

 وكل الطاقم التربوي لمدرسة توماس ناست
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