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رندسبورغ في 2021/ 2/ 16

معلومات حول العودة المدرسية يوم 2021 / 2 / 22
حضرة األولياء
نتمنى أن تكونوا قضيتم وقتا طيبا منذ غلق المدرسة وأن تكونوا بصحة جيدة :
كما تعلمون عن طريق الصحافة سوف يعود كل األطفال إلى المدراس يوم  , 2021 / 2/ 22كان
هذا اليوم عطلة لكننا بعد االتفاق مع نائب األولياء تخلينا عنه لنمكن األطفال من التدريس .
كل الصفوف يدرسون حسب جداولهم الزمنية ( صف  1 DaZو  ) 2 DaZيدرسون يوميا
ثالث حصص ب  60دقيقة في المدرسة  ,و صفوف  3و  4يدرسون  4حصص ب  60دقيقة في
المدرسة .
سوف نستغني عن النشاطات األخرى  ,و سوف نحاول مرة واحدة باألسبوع القيام بالنشاطات
الرياضية في مجموعات صغيرة بقاعة الرياضة .يجب على كل أطفالكم جلب أحذية رياضية
 ارتداء الكمامات يكون إجباريا على كلفقط ألنه اليسمح بتغيير المالبس داخل الحجرة
األطفال والمسؤولين في المدرسة  ,نحن ننصحكم باقتناء وتزويد أطفالكم بكمامات طبية ( خارجها
أزرق وداخلها أبيض ) .
الرجاء تزويد أطفالكم بكمامة إضافية يحملها في حقيبته المدرسية .

 سوف نقوم بتدريس أطفالكم طوال الحصص ولن نرسل أي طفل إلى البيت قبل انتهاءحصة تدريسه .
 تكون المدرسة المفتوحة كامل اليوم  OGSفي خدمتكم كالعادة لكن نرجوكم استعمالهافقط في الحالة الملحة ألنه من الصعب على  OGSتكوين  5فرق مختلفة مع المحافظة
على القواعد الصحية واحترام بعد المسافة .
 لن تكون في المستقبل القريب أية نشاطات مدرسية وسوف نحاول استدراك ذلك فور توفرشروط اإلحتكاك بالمجموعات .
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 لن نطالبكم بتسديد " اليورو المدرسي " ألننا لن نقوم بنشاطات تترتب عليها المصاريف.
تقوم جمعية التشجيع المدرسي بتحمل مصاريف دفتر وظائف طفلكم الذي كان قد تحصل عليه
سابقا من المدرسة.

مالحظة :
الرجاء أن تنصحوا طفلكم ارتداء كمامة في طريقه إلى المدرسة عندما يختلط بأطفال آخرين .
زوروا موقعنا اإللكتروني :

www.schule-rotenhof.de
مع تحياتي
باسم كامل طاقم
التدريس
توماس ألبارت

